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Schriftlicht
Dick Dreschler

Kleed je met de liefde!

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij
u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de
Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u
in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
(Kolossenzen 3:12-14)
Elke dag sta je weer voor de vraag: welke kleren trek ik van-

daag aan? Als je op reis gaat, moet je een paar dagen vooruit
denken over welke kleren je in de tas moet stoppen. Als je de
juiste kleren hebt meegenomen, is je reis aangenaam, of het
nu warm of koud is. Als je genoeg kleren mee hebt, kun je
zelfs een ander die het koud heeft, warmte geven.
Paulus schrijft in Kolossenzen ook over
het aantrekken van kleren. Dat doet hij
in het kader van samen gemeente zijn.
De gelovigen zijn samen onderweg.
God is op weg met de kerk naar zijn
grote toekomst. Met jong en oud, man
en vrouw, gezond en ziek, opgewekt en
bedroefd, zeker en onzeker.

Let niet op de ander
Een gevaar is, dat je deze tekst gaat
lezen met in je hoofd de vraag hoe anderen in de kerk zich zouden moeten
gedragen. Bij het kleden met de liefde
kan het zomaar gebeuren dat je, als je
in de kerk zit, of op een activiteit bent,

of aan huis gebonden bent, gaat zeggen: kleden met de liefde, dat betekent
dat de ander wat voor mij moet doen.
Dat je zegt: ‘Zij mag mij wel eens zien
staan’; ‘hij mag wel wat voor me overhebben’; ‘ik verwacht wel dat de ouderling komt’; ‘zij mag mijn facebook- of
instagramberichtje wel eens liken’;
‘ik verwacht wel dat iemand aan mij
vraagt hoe het met me gaat en hoe het
met me is’. Als je met die houding gaat
nadenken over het leven en de omgang
met elkaar, dan kun je snel teleurgesteld en uitgeput raken. Dan kun je het
koud krijgen en je energie kan zomaar
opraken. Je raakt teleurgesteld in de
mensen om je heen. Maar Paulus heeft

het hier over de kleren die jij aan mag
doen. Let niet op de kleren die de ander,
volgens jou, moet aantrekken, maar op
wat je zelf aantrekt. Want hoewel je
hopelijk soms merkt dat die ander iets
moois voor jou doet, gaat deze tekst er
vooral over dat je zelf kleren mag aantrekken waarmee je veel voor de ander
kunt betekenen.

Let op Christus!
Dus niet op de ander letten, wat die
voor jou kan doen, behalve… er is er
Eén op wie je wel mag letten. Want
Jezus Christus kwam naar deze wereld.
Hij gaf zijn lichaam en bloed, heel zijn
leven, Hij had lief tot in de dood. Dat
kun je zien en proeven in brood en
wijn. Als je energie soms opraakt, als
je verdrietig bent over je zonde, als
je teleurgesteld bent in anderen, dan
mag je naar Christus kijken. In Hem
raak je nooit teleurgesteld. Hij is trouw
aan wat Hij beloofd heeft. Hij wil alle
zonden wegdoen. Door Hem mag je je
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zonden, je vuile kleren, uittrekken. Die
keren dat je boos, woedend, driftig was
om wat de ander gedaan had, de keren
dat je gevloekt en gescholden hebt,
mag je achter je laten. Als je op Christus let, dan leg je al die oude plunje af:
ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage
begeerten en hebzucht (Kol. 3:5-9). Al
die dingen waar je zelf beter van wilt
worden. Waarmee je niet het goede
van de ander zoekt, maar waarmee je
juist de naaste uitbuit, kleineert, minder vindt. Christus zegt: dat oude leven
is gestorven. Dat mag mee in het graf.
Trek die oude kleren uit, geef ze aan
Mij, want juist daarom droeg Ik de straf
van God tot in de dood.

Doophemd
Als je dan helemaal opnieuw begint,
wat voor kleren trek je dan als eerste
aan? Als vroeger iemand als volwassene
gedoopt werd, ontving hij wel eens
een doophemd. Dus geen doopjurk,
maar een hemd dat je kon aantrekken
onder je gewone kleren. Het was bij
voorkeur van linnen, met daarop soms
een symbool dat verwees naar Christus
of naar God. Een ander wist niet dat
je dat hemd droeg. Maar voor jezelf
was het een teken: ik weet dat ik mijn
oude kleren heb uitgedaan. Ik weet
dat ik nieuwe kleren mag aantrekken,
maar dat ik me allereerst mag kleden
met de liefde van Christus. Door Hem
mag ik elke dag weer een nieuw begin
maken. Ik mag leven van de vergeving
en van zijn liefde. Wanneer je dus op
een ander wilt letten: let dan allereerst
op Christus. Trek ’s morgens allereerst
die kleren aan. Draag zijn liefde als
eerste laag, zodat dat de basis mag zijn
van je bestaan. Dat je allereerst door
zijn trouw warmte in je leven mag
ontvangen. Bij alles wat je dan ook
doormaakt, als je eenzaam bent, vecht
tegen de zonde, druk, vermoeid of vol
energie, ziek of gezond, denk dan aan
deze woorden: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en
Hij u liefheeft (Kol. 3:12). Daarom word
je aangespoord om veel andere kleren
aan te trekken, om veel voor anderen
te betekenen. Dat kan alleen omdat Hij
bij de doop al voor jou gekozen heeft.
Omdat je zijn kind mag zijn en uit zijn
vergeving mag leven.

Innig meeleven en goedheid
Het eerste kledingstuk dat je mag aantrekken, is innig medeleven. Met medeleven bedoelt Paulus dat je oog hebt
voor de ander. Dat je door gebed, door
een kaartje, met woorden en daden
meeleeft met de situatie waarmee hij
of zij te maken heeft. Dat je medelijden
hebt met mensen die in de ellende
zitten. Dat je dan ook probeert om te
helpen. Het bijzondere is dat er staat:
innig meeleven. Het is iets dat vanuit
je binnenste, uit je hart komt. Zoals wij
zeggen: van harte gefeliciteerd, zo mag
je zeggen: ik wil jou van harte dienen.
Ik ben bewogen met wat jou overkomt.
Dezelfde woorden worden gebruikt als
de vader zijn verloren zoon in de armen
sluit. Hij had jaren op hem gewacht, hij
had allerlei verwijten kunnen maken:
maar hij krijgt juist medelijden met
zijn zoon, rent op hem af en sluit hem
in zijn armen.
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groot, de tollenaar maakte zich klein
en vroeg bescheiden om genade (Luc.
18:9-14). Wie uit die houding leeft, zal
veel genade ervaren. Dan wordt het
opgemerkt, want wat gebeurt er ontzettend veel in de gemeente waarbij
kosters, ambtsdragers, commissieleden,
mensen die kopiëren en in de tuin
werken, musici en vele anderen zich
belangeloos inzetten. Tegen wie zo in
bescheidenheid zijn plekje aan de tafel
zoekt, zegt Jezus: ‘Kom hogerop!’
Het volgende kledingstuk dat hier
genoemd wordt, is ‘zachtmoedigheid’.
Wie zachtmoedig is, is bereid om onrecht te verdragen. Jezus werd als een
lam naar de slachtbank geleid, Hem
werd het grootste onrecht aangedaan,
maar Hij verdroeg het. Je hebt misschien wel ergens recht op, maar als je
zachtmoedig bent, kies je ervoor, uit
liefde en niet omdat het moet, om niet
op je rechten te gaan staan. In plaats
van dat je je boosheid en toorn aanwakkert, beteugel je je toorn en blijf je
rustig. Ook als iemand andere politieke
opvattingen heeft, tegen je auto
is aangebotst, wegloopt
zonder iets te zeggen, kies
je voor het kleed van de
zachtmoedigheid.
Een ogenblik gaat dat misschien wel. Maar wat kan
dat moeilijk zijn als het
langer duurt. Om misschien jarenlang onrecht
te verdragen. Denk aan
Jeremia, die jarenlang bedreigd en genegeerd werd
omdat hij de boodschap
van God moest brengen. Om langdurig
iets te verdragen of het goede te doen,
heb je geduld nodig. Wie met anderen
op reis gaat, mag zich ook wel kleden
met veel geduld. Dat is niet makkelijk,
en tegelijk is dat iets wat we in Christus mogen ontvangen. Soms kunnen
we gericht zijn op allerlei bijzondere
gaven van de Geest, kun je opzien
naar iemand met bijzondere gaven.
Maar deze opdracht om je dagelijks
te kleden met deze kledingstukken is
misschien nog wel veel moeilijker. God
wil je houding, je karakter veranderen.
Gewoontes, reacties en houdingen die
vast ingesleten zijn, wil Hij doorbreken

en vernieuwen door de Heilige Geest.
Wat een wonder als God zo levens verandert.

Gordel van liefde
Daarna noemt Paulus verdragen en
vergeven. Ze hangen nauw met elkaar
samen. Christus vraagt van ons om elkaar te verdragen en te vergeven. Toen
Jezus aan het kruis hing, bad hij voor
de mensen die hem kruisigden. Ze weten niet wat ze doen, zei hij. Stefanus
nam dat voorbeeld over en bad voor de
mensen die hem stenigden. Zo mag je
bidden voor degenen die het leven voor
je moeilijk maken, je beledigen of links
laten liggen. Je mag bidden om kracht
om te verdragen en te vergeven.
Dat mag je doen vanuit de band van
de liefde. Want zonder die gordel heb
je niet veel aan de kledingstukken. Die
band heeft iedereen nodig! Al die kledingstukken kunnen zomaar afzakken,
gaan wapperen, uit elkaar vallen. Het

gaat mis als je vergeet wat je onder die
kleding draagt. Dat was Gods liefde
voor jou: het doophemd! ‘Houd van
elkaar: want de liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid’ (BGT). Die
liefde is de basis en die liefde mag ook
een soort gordel vormen. Die liefde is
als een gordel die de kledingstukken bij
elkaar houdt.
Wil dat zeggen dat we alles maar met
de mantel van de liefde moeten bedekken? Nee, in die uitdrukking klinkt iets
verkeerds door. Als dingen in de gemeente verkeerd en zondig zijn, moeten die ook verkeerd genoemd worden.
God vertoornt zich over zonden: wil dat

er een einde aan komt, dat er eerlijk
recht gesproken wordt, wil niet dat wat
kwaad is met de mantel der liefde bedekt wordt, maar dat het kwaad uit het
midden wordt weggedaan. Juist mannen en vrouwen die slachtoffer geworden zijn van kwaad, vinden bij Hem
bescherming. Zij mogen hopelijk steun
vinden in een gemeente waar men zich
kleedt met de gordel van de liefde.

Verscheidenheid
In de gemeente ben je allemaal anders,
maar je vormt een team. Dan kun je
elkaar aanvullen. Wanneer de één iets
niet in zijn rugtas heeft zitten, heeft
een ander dat juist wel. We hebben ook
allemaal verschillende kleren aan. Wat
de één aan heeft, ziet er bij een ander
misschien niet uit. In de gemeente hoef
je ook niet allemaal hetzelfde te worden. Je bent heel verschillend. Maar dat
maakt juist dat je elkaar kunt helpen
en dat ieder op zijn eigen manier, in
zijn eigen taal, met zijn eigen gaven
iets van Jezus’ liefde mag doorgeven.
Wie zich kleedt met de liefde, wie die
liefde bijeenhoudt door de band van
de liefde, door Jezus Christus: die
kiest ervoor om samen een kerk te
vormen. Die kiest ervoor om, soms
door bittere ervaringen heen,
zich toch in te zetten voor de
naaste. Misschien moet je wel
weer een nieuwe start maken.
Maar kleed je dan met deze
kledingstukken, zodat je samen op reis kunt. Bemoedig
elkaar om mee te gaan, om
vol te houden. Op weg naar de
toekomst. Op weg naar de dag
dat Christus ons zal kleden met stralend witte gewaden.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
(ELB 213)
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Een nieuw Kerkboek

Kroniek
Kees van Dijk

Eind december werd het nieuwe Gereformeerd
Kerkboek gepresenteerd. Daarmee kwam een grote
en langdurige klus af.
Er past allereerst een felicitatie aan allen die betrokken
waren bij de totstandkoming van dit Kerkboek.
Het is een lang proces geweest waarbij
de deputaten Eredienst, Kerkmuziek en
Bijbelvertaling hebben samengewerkt.
Dat er dan eindelijk een nieuw boek
in de winkel ligt en hopelijk naar de
huizen en kerkbanken gaat, is een felicitatie waard.
De presentatie van het Kerkboek gebeurde niet echt in een grote bubbel
van aandacht, een grote manifestatie.
Daar was wel in eerste instantie in
voorzien, maar de datum daarvoor
werd door de uitgever niet gehaald.
En ook de synode was al gesloten, dus
dat forum voor het aanbieden van het
Kerkboek was ook niet meer voorhanden. Nu was er een bescheidener presentatie.
Als locatie was een plaatselijke kerk
genomen, in de zondagse eredienst.
En dat is ook de natuurlijke plaats voor

een Kerkboek. Ds. Jeroen Sytsma presenteerde het Gereformeerd Kerkboek
in een kerkdienst in de Koningskerk te
Zwolle-Zuid.

Ede
Het Kerkboek is er gekomen als opvolger van het huidige Kerkboek, waarvan
de laatst bijgewerkte versie uit 2006
stamt. De wens een nieuw Kerkboek te
hebben leeft al langere tijd. Een Kerkboek dat weer compleet en bij de tijd is,
met daarin psalmen, gezangen, belijdenisgeschriften, liturgische formulieren,
orden van dienst, voorbeeldgebeden
en de gereformeerde kerkorde. Het is
er nu.
Het is er gekomen op basis van een
besluit van de Generale Synode van
Ede (2014) die de laatste teksten voor
dit Kerkboek vaststelde. Door diverse

tegenslagen die verraden dat er in de
keuken van een Kerkboek heel wat afgezwoegd wordt, kwam het Kerkboek
pas beschikbaar toen de synode van
Meppel (2017) al gesloten was.
Dat heeft in mijn ogen best vervelende
gevolgen: de door de synode van Ede
vastgestelde teksten en de gevolgen
van de genomen besluiten zijn eigenlijk
pas nu breed beschikbaar. Terwijl de
ruimte om er bij de volgende synode op
terug te komen al weg is. Die volgende
synode is zelfs alweer gesloten.

Psalmen en gezangen
Wat voor Kerkboek hebben we nu gekregen? Eerst maar eens kijken naar de
psalmen en gezangen die erin staan.
Bij de indeling van het boek is aansluiting gezocht bij de manier waarop het
nieuwe Liedboek in elkaar zit. Dat verscheen in 2013 en wordt in onze kerken
gebruikt als opvolger van de selecties
uit het oude Liedboek voor de Kerken.
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Die indeling houdt in dat het boek
begint met de Psalmen. Die hebben in
onze kerken vanouds een ereplaats. Wie
op de zondag naar de liturgiesheets op
de beamers kijkt, die weet dat de psalmen aan populariteit hebben ingeboet.
Maar dat is niet te zien aan de indeling
van Liedboek en Kerkboek. In beide boeken staan de psalmen nog fier vooraan.
De psalmen zijn dus als eerste opgenomen, in de berijming die we als Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gewend
zijn. Wat betreft die berijming hebben
we in de jaren ’80 een eigen koers gevaren, afwijkend van de latere PKN die in
meerderheid de liedboekberijming gebruikte. Ook afwijkend van de koers in

eigen psalmberijming en onze eigen
liedselectie… Langs zorgvuldige meetlatten tot stand gekomen. Vandaag de
dag is deze bundel maar een van de
vele die je in je boodschappentas mee
naar de kerk zou nemen als er geen
beamer zou zijn…
Op nog een ander punt lijkt het Kerkboek op het Liedboek. Psalmberijmingen en psalmbewerkingen die als gezang bekend stonden, zijn opgenomen
als versie van de psalm, maar dan met
een letter erachter.
‘Heer onze God, hoe heerlijk is uw
naam’ is nu niet langer Gezang 145,
maar het is Psalm 8b geworden. En de
gezangen beginnen in hun telling niet

de CGK en de NGK. We zullen zien of de bij 1, maar bij 151, omdat de eerste 150
getallen al door de psalmen zijn inge‘eigen’ psalmberijming in de komende
nomen.
jaren zal blijven of dat steeds vaker, als
er psalmen worden gezongen, de keuze
valt op andere vormen of berijmingen
Selectie
(die van het Liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, die in de gereformeerde
Er staan heel wat gezangen in het Kerkgezindte met een opmars bezig is, of
boek die we nog niet zo goed kennen. Er
de bundel Levensliederen, die ook een
waren al jaren lijsten met Liederen Uit
nieuwe berijming op de vertrouwde
Eigen Kring (LUEK) en Liederen Uit Anmelodieën biedt).
dere Bron (LUAB), die door de synodes
In dit rijtje heb ik het
werden goedgekeurd of
alleen over psalmberijweer werden uitgedund.
De keuze is reuze…
mingen op de Geneefse
Deze categorieën liedemelodieën gehad. Er zijn
ren waren op te diepen
ook nog de versies van
uit rapporten en Acta, en
Psalmen voor nu, bepaalde liederen van voor de liefhebbers wel te vinden. Maar
Sela, Sons of Korah… De keuze is reuze… de afwezigheid van een bundel werkte
niet echt de bekendheid van deze liedeDat op te merken relativeert eigenlijk
ren in de hand.
vanaf het begin de waarde van een gereformeerd Kerkboek. Ooit was het een
Ik registreer dat er nu ook liederen ontidentitymarker. Wij GKv’ers met onze
breken die we jarenlang gezongen heb-

ben. Het ‘Ere zij God’ is niet langer opgenomen. Niet in het Liedboek, ook niet
in het Kerkboek. ‘De kerk van alle tijden’
staat niet langer in het Kerkboek, omdat er een andere versie in het Liedboek
staat. Maar die schuurt volgens mij
toch wat met het vrijgemaakte verleden, omdat de openingszin luidt: ‘De
ware kerk des Heren…’ Ik voorspel dat
deze versie niet de populariteit zal halen die de eerdere versie had.
Ook zijn er in het Kerkboek liederen
opgenomen die zijn weggevallen in het
nieuwe Liedboek: bijvoorbeeld Gezang
253: ‘Wie mat de waatren in zijn holle
hand’. Een mooie berijming van Jesaja

40. Die stond als Lied 30 in het oude
Liedboek, en kwam in het nieuwe niet
meer terug. Maar het lied is nu voor de
GKv-gemeentezang gered.
Het is voor niemand goed na te gaan
hoe met de lijsten van gezangen in de
loop van de jaren is omgesprongen bij
de diverse synodes. Ik registreer dat
de geloofsbelijdenis van Caspar Koolsbergen (‘’k Geloof in God de Vader die
almachtig hemel en aarde schiep’) nu
nergens meer terugkomt. Hij kwam
ooit op de lijsten voor. Ik maakte er kennis mee in de bidstond voorafgaand
aan de synode te Harderwijk. Nu is dit
credo ons weer ontvallen.
Ik besef dat wie overal bovenop zit, dat
soort dingen in Acta en rapporten kan
navlooien. Nu er (eindelijk) een bundel
is, kan er een begin van een balans worden opgemaakt.
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Maar eigenlijk is er iets anders veel
actueler: is een Kerkboek nog wel iets
van onze tijd? Wie koopt er nog een
Kerkboek in een tijd van beamers? In
de meeste kerken gaan we veel vrijer
om met de liedkeus dan de bundels
suggereren. Als je braaf ter kerke gaat
met Liedboek en Kerkboek in je fietstas,
zul je in de regel niet genoeg bij je hebben. We zingen Opwekking, Psalmen
voor Nu, Sela en nog veel meer. En de
sfeer is er niet naar dat we ons door de
synode laten tegenhouden om bij kerst
2018 het ‘Ere zij God’ aan te heffen. Dat
is, als ik het goed begrijp, al sinds 2014
niet meer een lied met een kerkelijk
stempeltje…

Maar dan moeten leerdiensten wel echt
over de leer van de kerk gaan. En dan
moet catechese ook verwijzen naar de
aangenomen belijdenissen, inleiden in
de wijze van denken en geloven die ons
daarin wordt voorgehouden.

Formulieren

Ik zie daar geen echte winst tegenover
staan, ook niet in eigentijdser taal.
Zou men hier iets van de hardheid van
het formulier hebben willen wegnemen? Wie wil gaan voor een tekst die
geen vragen oproept bij mensen die
incidenteel een kerkdienst bezoeken
en die het geloof van de gemeente niet
(meer) delen, die krijgt het heel moeilijk. Volgens mij moeten we de ruigheid
van het laten dopen van je kind niet
willen wegpoetsen.

Een andere reden om het nieuwe
Kerkboek aan te schaffen is gelegen in
het beschikbaar komen van de liturgische formulieren. In veel
kerken waren al aparte
De ruigheid
In het huwelijksformulier
katerntjes uitgegeven
niet wegpoetsen
is het onderwijs uit Efezimet daarin de hertaalde
ërs 5, over man en vrouw
formulieren. En ze worden
in het huwelijk als een plaatje van
natuurlijk ook gebeamd. Nu is er een
Christus en zijn gemeente, overeind
Ik denk dat er waarschijnlijk de nodige
Kerkboek waar ze in staan.
gebleven.
beamlicenties van het Kerkboek zullen
Maar in de vragen die aan bruid en
worden verkocht. (Een kerk moet zich
Zo blijkt ook dat er op de synode van
bruidegom worden gesteld, is het toch
verre houden van illegaal beamen!)
Ede nog weer ingegrepen is in de forwat afgezwakt.
Maar om de psalmen en gezangen zal
mulieren. Het was me in en na 2014
Ook nu nog is de belofte van een bruide papieren versie van deze bundel niet ontgaan. We hebben in de plaatselijke
als een warm broodje van eigenaar wis- kerk ook geen reden gezien om de litur- degom dat hij voorgaat. Van een bruid
wordt echter niet meer gevraagd dat
selen.
gische formulieren uit 2011 (GS Harderze volgt… Dat legt in mijn ogen toch
We hebben nu eenmaal liedvrijheid, en
wijk) nog te herzien. Het Kerkboek was
een stukje extra spanning in het prille
daarmee zijn we gebonden geraakt aan er tenslotte bijna…
huwelijk.
de beamer. Als die het opgeeft, houden
we een bijna sprakeloze gemeente over. Toch heeft men ook in Ede nog wat din- In de rapporten voorafgaand aan de synode van Ede is iets van de beweegregen gewijzigd in de formulieren, valt
denen terug te vinden: de uitleg en toeVia een organist bereikte mij ook het
me nu op.
passing van Efeziërs
zorgwekkende be5 zou te omstreden
richt dat hij al een
zijn om als verplichte
hele lijst had van
Ede
Harderwijk
belofte op te kunnen
onzorgvuldigheden
Erkent u dat N.N. zondig en
Erkent u dat uw kind zondig en
leggen.
in de muzieknotatie
schuldig ter wereld is gekomen
schuldig ter wereld is gekomen,
van de diverse gezanen uit zichzelf niets goeds kan
en daarom aan allerlei ellende
Ik registreer dus dat
gen. Hopelijk komt
doen, en dat hij van nature
en zelfs aan het eeuwig oordeel
het onderwijs er nog
er een tweede druk
blootstaat aan Gods toorn,
onderworpen is, maar dat hij
wel is, de binding
waarin deze fouten
maar dat hij toch in Christus
toch in Christus voor God heilig
ontbreekt deels. Er
rechtgezet kunnen
voor God heilig is en daarom als
is, en daarom als lid van zijn
hangt voor mij iets
worden.
lid van zijn gemeente behoort
gemeente gedoopt behoort te
aan van een comprogedoopt te zijn?
zijn?
mis.
Belijdenis
In de Acta van de
GS van Ede (p. 75) is door deputaten
Ik leg de eerste doopvraag in de versie
Waarom zou ik dan dat Kerkboek aantoegezegd dat de vragen van bruid en
uit Harderwijk naast die van Ede:
schaffen? Ik denk omdat je het nodig
bruidegom helemaal uniform zouden
Ik registreer dat de verbinding met de
hebt omdat je belijdenis erin staat. Het
worden geformuleerd. Ik ben blij dat
ouders (‘uw kind’) weg is. Terwijl de
Kerkboek bevat de belijdenisgeschrifmen die belofte om voor mij onduideschuld van het kind nu juist via de lijn
ten. De oecumenische en de gereforlijke redenen niet gehouden heeft.
van de erfzonde tot het kind gekomen
meerde. Ik hoop dat er nog velen zijn
Er staat overigens in het nieuwe Kerkis. Het is onze zondige staat waardoor
die mede om die reden het Kerkboek
boek ook een nieuw huwelijksformuonze kinderen in zonde ontvangen en
aanschaffen: om op catechisatie en bij
lier. Daarin is het onderwijs minder
geboren worden. Dat element is uit de
de leerdiensten er niet voor spek en
intensief verwoord en is de toonzetting
vraag weg. En ook is de zware formubonen bij te zitten, maar actief te kunfeestelijker. De ondertitel luidt ‘in eerlering ‘aan het eeuwig oordeel ondernen meedoen met het daar gegeven
bied en vrolijkheid’.
worpen’ nu weg.
onderwijs.
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Het is overgenomen uit het Dienstboek
van de PKN. Het loopt in het liturgisch/
ritueel deel uit op dezelfde formuleringen als het bekende formulier.
Het deel dat afkomstig is uit het PKN
Dienstboek is zo open geformuleerd dat
zelfs het geslacht van de gehuwden in
het midden wordt gelaten. Het gaat
over ‘het trouwverbond van N. en N’. En
over ‘de verbondenheid van mensen’…
Het lijkt me moeiteloos te gebruiken
voor de bevestiging van een homohuwelijk. Of denk ik dan weer te somber?

Gebruik formulieren
Zo zien we wat veranderingen in de formulieren. Daar komt iets bij: wat doen
we met formulieren? Die gebruiken we!
Ja, maar wat bedoelen we daarmee?
In een interview naar aanleiding van de
presentatie van het nieuwe Kerkboek
vertelde ds. Jeroen Sytsma dat hij de
formulieren
niet meer
leest zoals
ze in het
splinternieuwe
boek staan
afgedrukt.
En daarmee
is hij bepaald geen
uitzondering.
Op de
synode
van Ede is
gesproken
over een
bepaalde
gelaagdheid die
in de liturgische
formulieren
zit. Je kunt onderscheiden tussen een
onderwijzend deel en een liturgisch/
ritueel deel.
En het liturgische/rituele deel moet
voor ieder gelijk zijn. Ieder moet aan
hetzelfde worden gebonden, ieder
moet gedoopt worden in de naam van
de drie-enige God enzovoorts.
In het onderwijs kan afwisseling, vrije
formulering et cetera voorkomen.

Ik begrijp het onderscheid. Maar ik
vraag me af of je er de eenheid in geloof en leven in onze kerken mee dient
als je de onderwijzing bij belangrijke
momenten als doop, avondmaal, bevestiging in het ambt overlaat aan de vrije
improvisatie van de voorgangers.
Het onderwijs uit Efeziërs 5 kun je dus
bij een huwelijksbevestiging bijvoorbeeld rustig weglaten. Dan hangt dat
voorgaan van de man helemaal in de
lucht en is het niet meer dan als een
gentleman de deur voor haar opendoen…
Ook ervoer ik inmiddels in de praktijk
dat het onderscheid tussen onderwijzend en liturgisch/ritueel door voorgangers verschillend wordt opgevat. Is
het doopgebed onderdeel van het onderwijzende deel? Bij mijn weten is het
geen onderwijs aan de gemeente, maar
gebed tot God,
en hoort het
dus bij het liturgische/rituele deel. Toch
maakte ik mee
dat het werd
weggelaten.
In het Kerkboek krijg ik
op dit punt
overigens
ongelijk. Daar
staat in de
toelichting op
de liturgische
geschriften
het volgende:
‘Het is in de
vrijheid van de
kerken om bij
de verwoording van het
onderwijs en
de gebeden
andere bewoordingen te gebruiken. Als
van die vrijheid gebruik wordt gemaakt,
is het van belang dat de vragen bij doop,
belijdenis, huwelijk en bevestiging gelijk
blijven. Dit is nodig vanuit het oogpunt
van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
Wat betreft de liturgische structuur: het
is aan te bevelen om die te volgen.’
Ik vind dit een zeer minimaal opgevatte
interpretatie van het gebruik van for-

mulieren. Als er een zekere vrijheid is,
dan moet die meteen tot in het uiterste
worden uitgelegd/uitgerekt.
Liever zou het me zijn wanneer we de
formulieren gewoon lazen zoals ze zijn.
Er zijn in onze tijd zo veel verschillende
mogelijkheden, zowel in de avondmaalsliturgie als in de doopliturgie, dat
ik me afvraag waarover we klagen.
Ik vermoed wel dat ik weet waar ’m
de schoen wringt. Originaliteit en
authenticiteit beleven we vandaag de
dag als veel belangrijker dan conformiteit. Dat dat de eenheid in beleven en
waarschijnlijk ook belijden op termijn
opblaast, is wat ik erbij vrees.

Kerkorde
Nog een laatste reden ten slotte om u
over te halen het nieuwe Kerkboek aan
te schaffen. Het bevat ook de nieuwe
Kerkorde. Dat is geen lectuur voor in
een romantische bui. Maar het is wel
goed dat het recht voor ieder toegankelijk is. Niet omdat je als gewoon gemeentelid de kerkorde dagelijks nodig
hebt. Maar wel om te zien waaraan we
ons binden in een gereformeerde kerk.

Afgesloten 23 februari 2018
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Moederliefde en moederschap:
mythe of gave?

Omdat late zwangerschappen meer
complicaties met zich meebrengen,
introduceerden de artsen al in 1991 de
slagzin ‘Een slimme meid krijgt haar
kind op tijd’. Maar dat heeft blijkbaar
geen effect gehad. Men blijft het kinderen krijgen uitstellen. Ook het aantal
vrouwen dat bewust kinderloos is,
neemt toe en het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalt. Hoe komt dat?

Kinderen krijgen:
een moeilijke keuze
Het uitstel- en afstelgedrag werd natuurlijk gemakkelijk door de beschikbaarheid van anticonceptie, maar dat
gemak verklaart niet waarom mensen
ervoor kiezen. De gynaecologen wijzen
op de voorlichting die vaak het accent
legt op het niét krijgen van kinderen.
Ook noemen ze maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de opkomst van de

Adam spit en Eva spint, 12e eeuw

carrièrevrouw. Jan Latten, hoogleraar
sociale demografie, constateert dat
kinderen krijgen steeds meer onderdeel
is geworden van de maakbaarheidsgedachte. De millennial is opgegroeid in
een tijd waarin zelfontplooiing vooropstond. Financiële stabiliteit, relatie,
studie en werk moeten in orde zijn.
Kinderen plan je op het moment dat
het jou het beste uitkomt.2
Zelfontplooiing, dat is in onze samenleving misschien wel de ultieme norm
geworden. Iedereen moet zijn of haar
persoonlijke talenten ontdekken en die
ontwikkelen. Pas dan word je werkelijk
wie je bent. Dat geldt voor mannen én
vrouwen. En dat lijkt een belangrijke
verklaring te zijn voor het dalende geboortecijfer. Het krijgen van kinderen
lijkt immers niet te passen bij deze
norm. Het vraagt eerder het tegenovergestelde: zelfopoffering. Vooral
van moeders. Voor veel vrouwen is het

dan ook moeilijk om te kiezen voor
het moederschap. Als ze het wel doen,
brengt het vaak onrust en onzekerheid
met zich mee. Er is een voortdurende
strijd tussen carrière en ‘moeder zijn’,
tussen ‘moeder-zijn’ en ‘zichzelf zijn’.
Veel jonge schrijfsters kiezen die strijd
als thema voor hun werk. In dit artikel
wil ik dat illustreren met de roman
Noem het liefde van Beitske Bouwman.
Daarna geef ik een paar overwegingen
rond de problematiek.

Noem het liefde3
‘Jerana was niet de bedoeling maar was
toch geboren. Omdat Magda niet anders kon. Als het aan Boris had gelegen,
had Jerana nooit bestaan.’
Magda, de hoofdpersoon van Noem het
liefde, is een briljante wetenschapper
die bezig is met voorbereidingen voor
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Thema
Ida Slump-Schoonhoven

‘Stel kinderen krijgen niet te lang
uit. Er is altijd wel een reden om
te wachten.’ Deze oproep van
bezorgde gynaecologen stond
onlangs in de krant.1 De leeftijd
waarop vrouwen hun eerste kind
krijgen, loopt steeds verder op.
Begin jaren zeventig beviel de
gemiddelde Nederlandse moeder
op haar 24e van haar eerste kind,
nu ligt het gemiddelde tegen de
dertig jaar.
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een expeditie naar de Zuidpool, waar
ze onderzoek zal doen naar het smelten
van het ijs. Ze is ambitieus en wil graag
de eerste vrouwelijke Nederlandse
hoogleraar poolwetenschappen worden. Haar man Boris werkt aan de expansie van zijn bedrijf en is veel op reis.
Als Magda achtendertig is, besluiten ze
definitief dat er geen kinderen moeten
komen. Maar op de dag dat Boris ‘zich
laat helpen’ ontdekt Magda dat ze
zwanger is. Boris vindt dat het weggehaald moet worden, het is immers nog
niets, helemaal niets. Op het moment
dat Magda de deurklink van de abortuskliniek vastpakt, weet ze echter dat
ze het niet kan. ‘Het is jouw beslissing
en het is jouw kind,’ reageert Boris.
In haar eentje maakt ze alles voor de
komst van de baby in orde. Ook zet ze
de plannen voor de expeditie door. Ze
weet dat ze haar kind acht maanden bij
haar moeder moet achterlaten, en dat
ze zelf in die periode onmogelijk naar
huis zal kunnen gaan. Als Boris zegt
dat een moeder bij haar kind hoort te
zijn, stelt Magda hem de vraag wat een
moeder eigenlijk is.
Na de geboorte van Jerana blijft Magda
dagenlang met haar kind in bed. ‘Het
bed leek een enorme zee, het was het
heelal zelf. Een oneindigheid die zich
steeds verder en verder leek uit te breiden: het bed waarin de hele wereld samenviel.’ Twee maanden later moet ze
vertrekken. Ze neemt eerst afscheid van
haar vriendin Nanne.
Nanne is even briljant als zij. Als tieners
fantaseerden ze samen over de grootse
dingen die ze zouden ondernemen. De
wereld zou van hen horen… Ze heeft
een glanzende carrière als advocate, is
getrouwd en heeft drie kinderen. Haar
leven lijkt een plaatje, maar eigenlijk
kent Nanne zichzelf niet meer. Ze voelt
zich opgeslokt door haar moederschap,
maar heeft er door haar werk te weinig
tijd voor. In haar hart droomt ze ervan
om te koesteren, om er te zijn voor de
anderen, ‘zodat zij weten dat jij er bent,
niet om jezelf, maar om hen.’ Een illusie?
Ook zij probeert Magda op andere
gedachten te brengen. ‘Je denkt dat je
straks iemand bent daar op de Zuidpool, maar je bent niemand. Het is
Jerana die jou bepaalt. Niets zul je zijn,

werken. Het leven werd gecompliceerd
bij de geboorte van de kinderen. Daarvoor was alles zoals het hoorde te zijn.
Werken, reizen, de wereld aan haar
voeten. Maar ze beseft dat een gewonnen zaak niets is vergeleken bij het
baren van een kind. Alleen, zoiets staat
niet in de geschiedenisboeken. De
geschiedenis zou opnieuw geschreven
In haar mails bevraagt Nanne Magda
moeten worden, met verhalen over
op haar beweegredenen. Is ze eigenlijk
hoe kinderen ter wereld kwamen, wie
niet vooral uit op roem? Gaandeweg
er voor ze zorgde
blijkt dat Magda
en hoe vrouwen
heen en weer
Offers voor de wetenschap
erin slaagden
geslingerd wordt
en voor de vooruitgang
stand te houden.
tussen allerlei
Wie ze waren, wat
overwegingen
ze deden, waar ze waren, waarnaar ze
en gevoelens. Ze is een uitmuntende
verlangden. Want de moeder geeft de
wetenschapper en vindt dat ze offers
kinderen het bestaansrecht. En moemoet brengen voor de wetenschap en
voor de vooruitgang. Dit ís zij en dit wíl ders geven tijd, het meest kostbare
bezit van de mensheid.
zij. Al meende Aristoteles dat de vrouw
alleen maar een mens kon baren, zij wil Daarom gaat ze nu, dwars tegen de
gevestigde orde in, haar eigen weg.
Ze kiest ervoor om vrij te zijn. Haar
man is het er niet mee eens. Collega’s
begrijpen haar keuze niet. Ze zijn
meewarig, zien haar als een overloper,
verrader. Ze is geen mens meer, heeft
afgedaan, presteert niets meer. Ze
heeft geprobeerd het uit te leggen.
‘Maar hoe verklaar je de streling van je
hand door het haar van je aanstaande
puber?’ Gelukkig vindt haar moeder,
zelf ooit minister en moeder van vier
kinderen, dat ze een goede keus heeft
gemaakt. Vroeger straalde ze vastberadenheid uit, nu twijfelt ze aan de
loop van haar eigen leven.
helemaal niets.’
Maar Magda houdt vol: ‘Het is mijn
keuze, het is mijn leven.’
Magda vraagt of Nanne haar tijdens
haar verblijf op de Zuidpool op de
hoogte wil houden van het wel en wee
van Jerana.

een mens baren én kennis. Maar soms
wordt ze zwetend wakker. En dan houdt
ze zichzelf voor: ‘Ik ben een goede moeder. Ik hoef niet noodzakelijkerwijs bij
mijn kind te zijn. Ik houd zielsveel van
mijn kind. Moederliefde is een mythe
zolang wordt verondersteld dat de
moeder dag in dag uit bij het kind aanwezig moet zijn. Ik mishandel Jerana
niet. Ik ben er alleen niet.’ Tegelijk
vraagt ze zich af of ze niet een steen is
die per toeval wordt gevormd door een
samenloop van omstandigheden en
voortgestuwd wordt door een systeem
dat de steen volslagen onbekend is.
Ondertussen schrijft Nanne dat ze
besloten heeft om te stoppen met

Beelden van uitgestrekte sneeuwvlakten keren telkens terug in het boek.
Als meisje logeert Magda bij haar opa
en oma op de boerderij tijdens een
hevige sneeuwstorm. Ze zit uren achtereen op het dak, uitkijkend over een
witte leegte. Daar is haar fascinatie
voor sneeuw en ijs ontstaan. Ze heeft
daarna wekenlang niet gesproken. Ze
leefde in een hermetische zelf gecreëerde stilte.
Op haar twaalfde leest ze verhalen van
poolreizigers. Ze waagden hun leven in
de sneeuw, om te weten wie ze waren.
Tijdens haar terugreis bedenkt Magda
dat dat ook de reden is waarom zij is
gegaan. Ze heeft de wereld in haar laten samenvallen met de buitenwereld.
Dat is alles wat er te constateren valt.
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Ze is niets en groots tegelijk. Ze keert
terug naar huis.
Veel elementen van de roman heb ik laten rusten, onder meer de alternatieve
mythe van schepping en zondeval die
de schrijfster door het verhaal weeft.
Door twee vrouwen tegenover elkaar
te plaatsen, laat ze zien hoe ingewikkeld de keuze voor het moederschap en
voor de invulling ervan kan zijn. Magda
heeft er niet voor gekozen, het is haar
overkomen. Toch houdt ze van haar
kind. Het lijkt alsof ze zich de eerste
dagen schadeloos wil stellen voor het
latere gemis. En dat gemis
beschouwt ze als een offer.
Tegelijk is de vraag waarom
ze het kind geboren liet worden. Was het toch ook een
deel van haar ambities? Nu
heeft ze immers een mens
gebaard én kennis? Nanne
heeft wel voor het moederschap gekozen, maar komt
in conflict met haar carrière.
Als ze uiteindelijk kiest voor
het koesteren, wordt dat door
haar omgeving bepaald niet
als een offer gezien. Integendeel, men verwijt haar dat ze
haar talenten ongebruikt laat
liggen.

De mythe van de
moederliefde4

voor het kind overheeft. Het idee van
opofferende moederliefde is volgens
haar een verzinsel dat ontstond in de
achttiende eeuw. Voor die tijd beheersten de denkbeelden van Augustinus de
pedagogie. Het beeld dat hij van het
kind schiep, zou eeuwenlang in zwang
blijven. Het kind is vanaf zijn geboorte
zwaar belast met de erfzonde. De natuur van een kind kan slechts met veel
pijn en moeite worden hersteld, met
dreigementen en klappen. Dit leidde
tot een sfeer van harde tucht in het
gezin en op scholen. De vaders hadden
daarbij een belangrijke rol.

Aan het einde van de achttiende
eeuw voltrekt zich een omwenteling
in de mentaliteit. Onder invloed van
Rousseau krijgen geluk en gelijkheid
Lange tijd is het moederschap, mét
een hogere waardering dan autoride bijbehorende opofferingsgezindteit. Moeders moeten zich voortaan
heid, gezien als de vanzelfsprekende
persoonlijk met hun kinderen gaan
bestemming van de vrouw. Daarin
bezighouden en hen zelf zogen. De
was de vrouw in feite ‘zichzelf’, al
vrouw moet nu vóór alles moeder zijn.
werd die term niet gebruikt. Niet dat
Daar ligt de kiem voor de mythe van
die houding vrouwen zomaar kwam
de moederliefde. En dit gevoel bestaat.
aanwaaien of dat iedere vrouw er blij
Maar, zo meent Badinter, het is geen
mee was. Zo schreef M.W. Rutgersnatuurwet. In een samenleving die
Hoitsema, voorzitster van de Nieuw
géén waarde hecht
Malthusiaanse Bond,
aan moederliefde en
ruim een eeuw geDe vrouw moet nu
waarin de vrouw als
leden: ‘De passieve
vóór alles moeder zijn
moeder geen speciale
berusting in het onbewaardering onderperkte moederschap
vindt, kan het weer helemaal uitdoven.
is de voornaamste oorzaak van de slaEn daaraan verbindt ze de conclusie dat
vernij der vrouw geworden.’ In de jaren
moederliefde (gelukkig) geen norm is.
tachtig verzet de feministe Elisabeth
Het voortbestaan van de soort vereist
Badinter zich tegen de gedachte dat er
dat wij kinderen krijgen, maar het is
een soort moederinstinct zou bestaan,
niet meer vanzelfsprekend dat een
een aangeboren moederliefde die alles

vrouw kinderen krijgt, en zelfs niet dat
zij van hen houdt als zij hen gebaard
heeft. Het wordt tijd dat we ons dat
realiseren.

De gave van het moederschap
Is opofferende moederliefde inderdaad
een mythe? Kan ze verdwijnen uit de
samenleving? Anders dan Badinter
denkt, zijn moedergevoelens alle eeuwen door heel sterk geweest, alleen al
door zwangerschap en bevalling. Het is
namelijk God zelf die mét het moederschap aan de vrouw de mogelijkheden
geeft om haar kind lief te
hebben. Maar daarmee geeft
hij tegelijk een opdracht.
Want gaven die God geeft,
kunnen zowel onderdrukt
als ontwikkeld worden. Dat
geldt voor moederschap en
moederliefde net zo goed als
voor alle andere talenten die
we krijgen. In een samenleving die talenten niet ziet als
gaven van God, wordt zelfontplooiing een zelfstandige
norm. Dan komt de opofferende moederliefde onder
druk te staan. Maar Augustinus prees die moederliefde
als een weldaad van Gods
barmhartigheid die hem
werd ingegoten met de moedermelk!5
Noten:
1

Jeroen van Raalte, ‘Vrouwen stellen
zwanger worden nog langer uit’, De
Volkskrant, 30 januari 2018.

2

https://www.metronieuws.nl/nieuws/
dossier/2017/08/vroeger-kreeg-je-gewoon-kinderen-nu-plan-je-het.

3

Beitske Bouwman, Noem het liefde, Amsterdam, 2010.

4

Elisabeth Badinter, De mythe van de
moederliefde. Geschiedenis van een gevoel, Amsterdam, 1983.

5

Aurelius Augustinus, Belijdenissen (Confessiones), ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens
O.S.A., Budel, 2009, p. 42.
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Column
Gijs Zomer

O, hoofd vol bloed en wonden

Nog voor Gezang 183 uit het oude
Liedboek eindelijk door de synode van
Amersfoort-Centrum in 2005
was vrijgegeven, had ik ’t in
een dienst al eens opgegeven.
Ik werd prompt op de vingers
getikt. En het bleek niet maar om een kerkrechtelijk bezwaar te gaan, er was moeite met de
inhoud. Dit lied zou al te dramatisch zijn.
Ik dacht terug aan mijn jeugd, toen ik stiekem op
zolder een elpee draaide met de hoogtepunten uit
Bach’s Mattheus-passie. In m’n eentje, want m’n
vrienden stonden liever aan de jukebox in de cafetaria
op de hoek. En m’n moeder – liefhebber van klassieke
muziek – draaide in de huiskamer enkel Händels
Messiah en Haydns Schöpfung, maar die laatste was
eigenlijk net over ’t randje…
Ooit was de dramatisering van Christus’ lijdensverhaal ook mij te gortig. Mijn catechisanten hadden me
gevraagd: Gaat u mee naar de bioscoop, we willen
de film The Passion zien. Ik had al iets over deze film
gelezen en ik besloot om die eerst in m’n eentje te
bekijken. Maar ik heb dat niet volgehouden. Tijdens
de geseling ben ik opgestapt, en ik heb mijn catechisanten een flinke les geleerd.
En nu vraag ik mij af wat me toch gehinderd heeft.
Onlangs was ik getuige van een ongeval. Het gebeurde op de A27, vlak voor mij. Ik moest in de remmen en ik zag een auto in een stofwolk van afgerukt
materiaal in de vangrail tot stilstand komen. Een
moment overwoog ik om maar gewoon door te rijden.
Maar ik stapte dus uit, met nog vier andere chauffeurs. Aarzelend liepen we naar de gecrashte auto.
Uit het motorblok kwam wat rook, en onheilspellend
was de waarneming: we zagen eerst niemand in die
auto.
Eén van ons tuurde door een raam: daar ligt iemand,
geklemd tussen de voorstoelen en het dashboard! De
portieren bleken gesloten. We tikten op ’t raam, we
riepen naar de man, maar er kwam geen reactie. We
keken elkaar besluiteloos aan. Iemand pakte z’n mo-

biel en belde 112. Hij zette de
luidspreker aan en we luisterden
mee. Hij moest eerst vertellen wat
hij op deze plek had aangetroffen. En toen werden we nader
geïnstrueerd: de ongelukkige man
moest zo snel mogelijk uit de auto worden gehaald.
Er werd een hamer gehaald om een raam in te slaan.
We troffen een grote man, hij lag voorover, bekneld
en zijn hoofd was niet te zien. Onmiddellijk zei één
van ons: Ik haak af, ik kan dit niet aan. Een ander zei:
Ik regel het verkeer. Ook ik voelde weerzin en weerstand. Maar de stem van 112 maande ons om snel
te handelen: misschien kan er nog gereanimeerd
worden. Ik pakte een been, ook het andere been werd
beetgepakt, en de derde hulpverlener probeerde wat
klemmend materiaal weg te breken. Wij rukten uit
alle macht aan het bewegingloze lijf, ineens schoot ’t
los en we zagen geschrokken een hoofd vol bloed en
wonden…
Ook ik kan hier dus niet goed tegen. En ik geloof – tot
mijn grote opluchting – dat onze goede God ons de
aanblik van het heilige Hoofd vol bloed en wonden
heeft willen besparen. Wie zou het heus kunnen zien
en… blijven léven? We moeten het wel wéten. En dan
krijgen we meer te weten dan ons oog kan zien: drie
uur leed Christus in de duisternis van Gods boosheid.
De in onze tijd toenemende neiging om het gebeuren
van het kruis te dramatiseren of zelfs te herbeleven
– denk aan de moderne vertelling van Jezus’ lijden:
The Passion – kon wel ’ns een veeg teken zijn. Zoals
ook in de theologie de aandacht voor het kruis lijkt te
verschuiven: noem het liever niet een offer voor onze
zonden, het moet meer gezien(!) worden als het toonbeeld van overgave aan God. Ja, dan hebben we wel
‘een geweldig publiek muziekspektakel’ – zoals ik ’t
hoorde aangekondigd in een journaalbericht – maar
niet bepaald een ingetogen viering van het bittere
lijden.
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De Here Jezus zien

Gemeentebreed
Aryjan Hendriks

Aanleiding voor deze bijdrage is wat een lieve nicht kort voor
haar sterven zei en wat op mij diepe indruk gemaakt heeft.
Ze was nog jong (46) en moest haar man en drie dochters
achterlaten. Enkele vriendinnen bezochten haar en probeerden haar te troosten.
‘Straks zul je je pake weer zien en je
vriendin van wie je zo veel hield.’
Mijn nichtje reageerde en corrigeerde
ze: ‘Nee, ik zal straks de Here Jezus zien!
Dat is wat ik verwacht.’
Dat antwoord heeft mij sindsdien sterk
beziggehouden. Moet dat niet de kern
zijn van ons blij vooruitzicht? En niet
dat wij geliefden straks zullen weerzien?

Onze positie
Altijd weer heeft mij getroffen wat de
apostel Paulus in 2 Korintiërs 5:6 over
onze positie als gelovigen schrijft: ‘Wij
hebben goede moed en weten dat wij,
zolang wij in het lichaam inwonen,
uitwonend zijn van de Heere’ (ik maak
gebruik van de HSV). Heel sterk klinkt
dat laatste in de vertaling van 1951: ‘ver
van den Here in den vreemde...’

Paulus contrasteert tweeërlei huisvesting. Hier op aarde wonen we in ons
lichaam, maar als we sterven, gaan
we wonen bij de Heer. Daar geeft de
apostel de voorkeur aan. Ja, hij hunkert
ernaar.

nu ‘in’ Christus, maar dan ‘met’ Christus (Fil. 1:23).
Treffend is hoe Paulus onze positie bepaalt ten opzichte van de Here Jezus.
Ver van Hem zijn om uiteindelijk voor
altijd met Hem te zijn. Dat is het grote
verschil tussen onze situatie voor ons
heengaan en na ons heengaan. Tegelijk
is het ook de winst in ons sterven!

Verenigd met de Here Jezus

Dat het in onze verwachting en ons blij
vooruitzicht om onze Heer gaat, horen
Wat ‘inwonen’ met zich meebrengt,
we ook in 2 Tessalonicenzen 2:1, waar
weten onze ouderen nog uit de tijd van Paulus spreekt over ‘de komst van onze
de woningnood na de oorlog. Je ziet uit
Heere Jezus Christus en onze vereniging
naar een eigen huis waar je niet gehinmet Hem’. Het valt opnieuw op hoezeer
derd wordt door beperkingen. Nu, zode grote toekomst voor de apostel met
lang we bij ons lichaam inwonen, hebname bestaat in het zijn bij en met de
ben we ook te maken met al het leed en Heer. Het Griekse woord dat hij voor
de moeite die met deze bestaanswijze
‘vereniging’ gebruikt, herinnert aan
verbonden zijn.
de samenkomsten van
Maar Gods kinderen
de gemeente (vgl. Heb.
Weergaloze
hebben uitzicht op een
10:25).
samenkomst
hemels verblijf! Wonen
Er komt een weergaloze
bij hun Heer! Ze zijn dan
samenkomst. Van al
niet meer ‘ver’ van die Heer, maar bij
Gods kinderen met hun Heiland! Dan
die Heer. Alle afstand is voorbij. We zijn
vindt de grote hereniging plaatst tus-
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Johannes heeft Hem gezien na zijn hesen Hem en hen. Elke afstand behoort
melvaart (Op. 1:12v). En dat was totaal
dan tot het verleden. Al Gods kinderen,
anders dan de leerlingen eerder. Die
in de hemel en nog op de aarde, zullen
aanblik was zo heerlijk dat de apostel
dan bij hun dierbare Heiland zijn, verals dood aan Jezus’ voeten viel.
enigd met hun Heer!
Ik denk dat we zo de Here Jezus zullen
We vinden dit uitzicht ook in 1 Tessalo
zien, in hemelse heerlijknicenzen 4. Alle geloviheid, zonder dat Hij ons
gen worden straks door
Feestelijk escorte
verblindt. Want we zijn
wolken opgetild om hun
dan niet meer als JoHeer te ontmoeten in
hannes ‘in het lichaam’,
de lucht. Ze vormen het
maar zullen in stralend hemellicht onze
feestelijk escorte om Hem dankbaar en
Heer kunnen ontmoeten!
blij te verwelkomen.
Treffend vind ik dat de apostel al dat
feestelijke dan laat uitlopen in het: ‘En
Corrigeren
zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’
Dit laatste treft te meer doordat de
Soms lees ik in rouwadvertenties: ‘Ons
apostel aan christenen schrijft die
troost dat vader nu weer bij moeder
tobden over het lot van hun gestorven
is.’ ‘Heerlijk dat er een weerzien is.’ Het
geliefden. Zouden zij er ook bij zijn
lijkt me allemaal, hoe lief bedoeld ook,
wanneer de Heer komt? Ja, ze zullen
onder de bijbelse maat. Het behoort
erbij zijn, maar de grote vreugde is niet
mijns inziens allemaal tot het ‘schema
hen weer te zien, maar met hen de Here van deze wereld’ waarvan Paulus zegt
Jezus te zien en altijd bij Hem te zijn!
dat het voorbijgaat (1 Kor. 7:31). Het
‘mijn’ en het ‘onze’ behoren straks tot
het verleden. We zijn als Gods engelen
Hoe zullen we Hem zien
die ook geen familierelaties hebben
(Mar. 12:25).
Hoe we Hem zullen zien, blijft altijd
een intrigerende vraag. Zullen wij Hem
zien zoals de leerlingen Hem
zagen na zijn opstanding?
Ik denk het niet. Maria
Magdalena dacht
nota bene dat
Hij de tuinman was
(Joh. 20:15).
En de Emmaüsgangers hadden eerst
ook niks in
de gaten. Zelfs
Simon Petrus en
zijn gezellen wisten niet bij de Zee van
Tiberias dat het Jezus was
(Joh. 21:4).
Hoewel de Heer bij zijn opstanding
de naam boven alle namen kreeg,
Het blijft treffend dat de Schrift niets
verscheen Hij aan de zijnen niet in heexpliciet zegt over het weerzien van
melse heerlijkheid. Hij had geduld met
hen die ons dierbaar zijn. K. Schilder
hen, want Hij moest ze nog veel leren
noemde de vraag daarnaar zelfs ‘niet
(vgl. Hand. 1:3).
vroom’, omdat we dan uitgaan van de
Ook daarin mogen wij de Goede Herder mens, van onszelf.*
bewonderen die de glorie van Pasen
We gaan naar de grote schare die nieniet ‘als roof’ heeft beschouwd (vgl. Fil.
mand tellen kan en waarin ieder zijn
2:6), iets wat Hij moest uitbuiten.
eigen plaats inneemt, in totaal andere

verhoudingen dan hier op aarde, in
het geheel van Gods grote wereldwerk.
Zeker, ik blijf ik, onze individualiteit
gaat niet verloren. Als ik straks niet ik
ben, is de verlossing nep! Dan ben ik
niet verlost. Paulus zegt dat wij zullen
veranderd worden (1 Kor. 15:51). Het ‘wij’
wijst op continuïteit, het ‘veranderd
worden’ op discontinuïteit. Mozes is
straks Mozes en ik straks ik. Tegelijk
totaal anders!
We gaan naar een kennen waar we ons
nu nog geen voorstelling van kunnen
maken (vgl. 1 Kor. 13:12).
Of dit kennen ook een herkennen zal
zijn, blijft een vraag waarvan we moeten beseffen dat die echt behoort bij
ons leven nu, in de verbanden die eens
voorbij zullen zijn. Kijk, dan wordt die
vraag minder belangrijk, want straks is
alles totaal anders dan hier.
Het leven nu moet je al Christus zijn.
Alleen dan is het sterven winst (Fil.
1:21). En dan leer je ook in alles die
gelovige reserve te bewaren waarover
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 7:29-31:
getrouwd als niet getrouwd!
Ik begon met het antwoord van mijn
nichtje. Haar correctie was erg
ter zake. Want de kern van
ons blij vooruitzicht
blijft: bij Hem te
zijn met allen
die Hij kocht
met zijn
bloed. De
apostel
Johannes
bemoedigt
ons: ‘Wij
zullen Hem
zien, zoals Hij
is’ (1 Joh. 3:2).
Dat is voor Gods
kinderen het mooiste
vooruitzicht en dat heb
ik door mijn lieve nichtje uit de
Schrift geleerd!
Noot:
*

K. Schilder, Wat is de hemel?, Kampen,
1935, p. 170.
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De rabsake

De koning van Assyrië stuurde vanuit
Lachis drie hoogwaardigheidsbekleders,
de tartan, de rabsaris en de rabsake,
met een geweldig leger naar koning
Hizkia in Jeruzalem en zij vroegen de
koning te spreken. Hofmeester Eljakim,
de zoon van Chilkia, hofschrijver Sebna
en kanselier Joach, de zoon van Asaf,
gingen naar hen toe. De rabsake zei
tegen hen: ‘Zeg tegen Hizkia: “Dit zegt
de grote koning, de koning van Assyrië:
In wie stelt u zo veel vertrouwen dat u
tegen mij in opstand durft te komen?
In Egypte, die geknakte rietstengel die
je hand doorboort wanneer je probeert
erop te leunen!”’
Eljakim, Sebna en Joach zeiden tegen
de rabsake: ‘Spreek alstublieft Aramees
met ons, heer; wij verstaan dat. Spreek
toch geen Judees met ons, het volk op
de muur luistert mee.’ Hij rechtte zijn
schouders, verhief zijn stem en zei, in
het Judees: ‘Luister naar wat de grote
koning, de koning van Assyrië u te
zeggen heeft! Luister toch niet naar
Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn
bewering dat de HEER u zal redden. Als
geen enkele god in staat is gebleken
zijn land uit mijn handen te redden,
hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen
redden?’ Luidkeels, en in het Judees,
bedreigden de afgezanten de inwoners
van Jeruzalem, die op de stadsmuur

Rondblik
Johan Knigge

Hizkia stelde zijn vertrouwen
in de HEER, de God van Israël.
Nooit, noch voor noch na zijn
tijd, is hij geëvenaard, door
geen van de koningen van
Juda. Hij kwam in opstand
tegen de koning van Assyrië
en weigerde nog langer diens
vazal te zijn.
meeluisterden. Ze wilden hun schrik en
angst aanjagen om zo de stad gemakkelijker te kunnen veroveren (geciteerd
uit 2 Kon. 18).

Achtergrond
Israël en Juda waren halsstarrig ongehoorzaam gebleven aan de dienst van
Jahwe. Zij negeerden steeds weer de
vele vermaningen en waarschuwingen

Belegering van een stad. De inwoners
worden op een paal gespietst
(British Museum) 1

van zijn profeten en zieners tegen het
verwaarlozen van Gods geboden en het
dienen van afgoden. Hierdoor voltrok
zich ten slotte Gods oordeel, waarvoor
Mozes al vele eeuwen eerder waarschuwde: ‘Zoals een arend onverwacht
opdoemt, zo zal uit de verste uithoek
van de wereld een volk op u afkomen.
De HEER stuurt een volk dat een onverstaanbare taal spreekt en meedogenloos optreedt, zonder uw oude mensen
te ontzien en uw kinderen te sparen.
(...) de HEER zal u uiteenjagen en onder alle volken verstrooien, tot in de
verste uithoeken van de aarde’ (Deut.
28:49,64). Beide rijken werden getroffen door de gruwelijke Assyrische oorlogsmachine. Deze verpletterde de volken in het hele Nabije Oosten en werd
alom gevreesd vanwege de wrede niets
ontziende executies, martelpraktijken
en deportaties.
Overwonnen en bedreigde volken
werden zware jaarlijkse schattingen
opgelegd.
Het noordelijke tienstammenrijk Israël
werd in 722 v.Chr. veroverd en door
Sargon II bij Assyrië ingelijfd na een
langdurige belegering van Samaria. Het
bijbelse verhaal over deze ondergang
vinden we ook terug in verscheidene
Assyrische teksten. De annalen van
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Tiglatpileser vermelden onder andere:
‘Het wijde land van Naftali bracht ik in
zijn geheel binnen de grens van Assyrië.
Ik stelde mijn tartan (= bevelhebber)
over hen aan als gouverneur. (...) Het
land van het huis van Omri, al zijn mensen, met hun goederen voerde ik af naar
Assyrië.’ Hij noemt hierbij een aantal
van ‘30.300 gedeporteerden uit hun steden’ (zie ook 2 Kon. 15:29).
Daarna kwam Aram (= Syrië) aan de
beurt. Damascus werd ingenomen en
vernietigd. Ook deze inwoners werden
gedeporteerd, koning Resin werd terechtgesteld en het land geannexeerd.
Hierover berichten zowel de Bijbel
(2 Kon. 16:9) als de annalen: ‘Resin de
Damascener (...), met het bloed van zijn
strijders kleurde ik de rivier rood, (...)
ik nam zijn strijders, boogschutters en
lansdragers gevangen en verbrak hun
slagorde. Resin vluchtte om zijn lijf te
redden als een muis in de poort van zijn
stad. Ik spietste zijn hoge dienaren op
palen, sloeg mijn kamp 45 dagen rond
de stad en sloot hem op als een vogel in
zijn kooi.’ Volgens Tiglatpileser vernietigde hij in Aram 591 steden.

Het Taylorprisma met de annalen
van Sanherib (British Museum)
Jesaja profeteerde over de aanval op
Juda: ‘De Heer zal de koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over
hen uitstorten als de grote watermassa’s van de Eufraat: ze zullen buiten
hun oevers treden en over alles heen

stromen. Ze zullen Juda binnendringen
en het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je land
over de volle breedte overvleugelen, Immanuel’ (Jes. 8:7-8).
Na de dood van de Assyrische koning
Sargon II in 705 maakten volken in oost
en west zich los van het Assyrische gezag. Koning Hizkia van Juda beëindigde
de betaling van zijn schatting, wekte
hiertoe ook de Filistijnse stad Ekron op
en zocht steun bij Egypte. De nieuwe
Assyrische koning Sanherib ondernam
acht veldtochten tegen deze afvallige
volken. Ze zijn beschreven op een zeskantig prisma dat in 1830 werd opgegraven in Nineve. Deze annalen bevatten – zoals gebruikelijk – alleen maar
overwinningen. Zijn derde veldtocht in
701 was onder meer gericht tegen Juda
onder koning Hizkia (716-686). Sanherib
vermeldt hierover: ‘Sanherib, de grote
koning, de machtige koning, koning van
de wereld, koning van Assyrië, (...) lieveling van de grote goden, hoeder van het
recht, die gerechtigheid bemint, die de
hulpeloze steunt en helpt, de machtige
en eerste onder de koningen, (...) die de
slechte met de bliksem treft: de god Assur heeft mij een onbestreden koningschap toevertrouwd en mijn wapens
kracht gegeven boven al degenen die
in paleizen wonen. (...) Wat Hizkia de
Judeeër betreft die zich niet aan mijn
juk onderwierp: 46 van zijn sterke ommuurde steden, evenals talloze kleinere
plaatsen, belegerde ik en nam ik in door
stormrammen en belegeringsmachines,
door aanvallen te voet via mijnen, tunnels en bressen. (...) Ik sloot Hizkia op
als een gekooide vogel in Jeruzalem zijn
koninklijke hoofdstad. Het was onmogelijk voor hem om de stad door een poort
te verlaten.’ In deze annalen wordt een
beleg van Jeruzalem echter niet beschreven.
De Bijbel vermeldt, zonder hun aantal
te noemen, in 2 Koningen 18:13v eveneens de inname van versterkte steden
in Juda. In het veroverde Lachis vestigde Sanherib zijn hoofdkwartier.

De toespraak
Sanherib stuurde met zijn leger vanuit Lachis drie hoge functionarissen
naar Jeruzalem. De tartan was de
legeraanvoerder, de rabsaris een hoge

regeringsambtenaar en de rabsake, die
als woordvoerder optrad, was een hoge
persoonlijke dienaar van de koning,
waarschijnlijk zijn opperschenker.
De rabsake beoogde een overgave van
Jeruzalem zonder dat een beleg nodig
was. Zijn sluwe toespraak bij de muur
was beledigend, intimiderend, bedreigend en godslasterlijk (2 Kon. 18:19-35).
• Hij sprak in het Hebreeuws en weigerde Aramees te spreken, hoewel
dat de internationale diplomatieke
voertaal was (vs. 26-27).
• Hij benadrukte zijn zender als de
grote koning van Assyrië, maar
noemde Hizkia slechts bij naam
zonder diens koningstitel (vs. 19).
• Hij kleineerde de keus van Hizkia
voor Egypte: een geknakte rietstengel (vs. 21).
• Hij kleineerde Hizkia’s militaire
macht: je kunt nog over geen 2000
ruiters beschikken, als ik jou de
paarden ervoor geef (vs. 23).
• Jouw god is tegen jou, want je hebt
zijn offerplaatsen en altaren verwijderd (vs. 22).
• Jouw god staat achter mijn meester,
want hij heeft hem opgedragen
jouw land aan te vallen en te vernietigen (vs. 25).
• Als je niet luistert, zal de bevolking
met jou worden uitgehongerd
(vs. 27).
• Mensen, luister niet naar Hizkia, hij
bedriegt jullie als hij redding belooft (vs. 29-30).
• Bij overgave zullen jullie in leven
blijven en naar een land van overvloed worden gebracht (vs. 31-32).
• Jullie God zal Jeruzalem niet kunnen redden, want de goden van de
andere overwonnen volken konden
dat evenmin (vs. 32-35).
Het is opmerkelijk dat de rabsake Hebreeuws kon spreken. Er is wel verondersteld dat er een tolk bij de toespraak
aanwezig was. Gezien de aard en de inhoud van het gesprek lijkt dit niet aannemelijk. Een rechtstreekse toespraak
zonder een tolk, dus ook zonder pauzes,
maakt meer indruk. Dat een hofdienaar
een toespraak hield op een militaire
veldtocht in plaats van de aanwezige
hoogste legeraanvoerder, is ook een ongewone aangelegenheid.
De inhoud van het gesprek doet ver-
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moeden dat de rabsake een Israëliet
was, die na de val van het noordelijke
rijk als balling was weggevoerd naar
Assyrië en ten slotte een hoge functie
aan het hof had verworven. De vroege
Joodse en christelijke tradities vermelden deze afkomst eveneens. Volgens de
Joodse Talmoed was hij een afvallige
Israëliet. De rabsake werd in de christelijke traditie een symbool van het
kwaad, een instrument dat de duivel
gebruikte om God te belasteren.
Dat hij een noordelijke Israëliet kan zijn,
lijkt ook in zijn toespraak aannemelijk.
Hij blijkt op de hoogte te zijn van het
verwijderen van de offerplaatsen en
altaren door Hizkia. Hij zegt dat dit God
mishaagde, zodat hij geen hulp kan
verwachten. Deze hoogten waren immers in het tweestammenrijk religieus
voluit in gebruik. Bovendien lijkt hij uitspraken van Jesaja te kennen, die Gods
oordeel over Juda aankondigden die
Assyrië zou voltrekken. Hij zegt dat zijn
meester deze goddelijke wil uitvoert.

Na de inname van Samaria door Sargon
II werden bewoners van Israël weggevoerd: ‘In het negende regeringsjaar
van Hosea nam de koning van Assyrië
Samaria in. Hij voerde de Israëlieten
als ballingen mee naar Assyrië’ (2 Kon.
17:6). Er vond tevens een herbevolking
plaats uit oostelijke gebieden van het
rijk (vs. 24). Sargons annalen vermelden
dit eveneens: ‘Ik bevolkte Samaria meer
dan tevoren. Ik vestigde er inwoners uit
veroverde landen en stelde over hen een
gouverneur aan. Ik beschouwde hen als
Assyriërs.’
Sommige ballingen kregen in het leger of de regering hogere functies en
assimileerden in Assyrië. Zij dienden
tevens om onrust in hun gebieden van
herkomst te voorkomen. Anderen werkten als geschoolde vaklieden voor de regering in landbouw of bedrijf. Maar dit
waren uitzonderingen. Er werden ballingen voor een hongerloon als dwangarbeiders ingezet bij de bouw van Sargons
nieuwe hoofdstad Khorsabad. Veel bal-

Deportatie van inwoners en vee (British Museum)

Deportatie
Deportatie van inwoners uit veroverde
gebieden was in de oudheid algemeen
gebruikelijk. Soms verwierven ze zelfs
een hoge positie, zoals Daniël aan het
Babylonische hof en later, evenals Mordechai, aan het Perzische hof. Nehemia
werd schenker van koning Artaxerxes
en daarna zelfs gouverneur van de Perzische provincie Judea.

lingen hadden een zwaar en moeizaam
bestaan als werkers of slaven in de
landbouw op de landerijen van de koning, de tempels of hoge hofbeambten.
Voor hen werd Mozes’ waarschuwing
uit Deuteronomium 28:65 werkelijkheid: ‘Denk niet dat u bij die volken op
adem kunt komen of een plek krijgt om
te rusten. De HEER zal u daar in angst
laten leven en u, met doffe ogen, een
kwijnend bestaan laten leiden.’

De afloop
Het is veelzeggend dat de annalen van
Sanherib zwijgen over de verdere afloop. Hij vermeldt in zijn uitvoerige rij
van overwinningen geen inname van
Jeruzalem. Het eindigt slechts met ‘Ik
sloot Hizkia op als een gekooide vogel in
Jeruzalem.’
De Bijbel vertelt hoe er op de toespraak
van de rabsake geen reactie kwam van
het volk op de muur. De drie hovelingen
deden met gescheurde kleren verslag
aan Hizkia. De koning stuurde hen
naar de profeet Jesaja en trok een boetekleed aan. De rabsake keerde terug
naar Sanherib. Deze stuurde boden met
een dreigbrief, die Hizkia geopend voor
de HEER in de tempel neerlegde met
een gebed om redding (zie 2 Kon. 19:14).
De profeet Jesaja liet hem weten dat
God Jeruzalem zou beschermen.
‘Diezelfde nacht trok een engel van de
HEER ten strijde en doodde in het kamp
van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man. De volgende ochtend
zag men niets dan lijken liggen’ (2 Kon.
19:35). Het verslag in 2 Kronieken 32:21
vermeldt tevens dat naast alle geoefende krijgers ook aanvoerders en bevelhebbers in het kamp van de koning
van Assyrië werden verdelgd. Ook de
brute stem van de rabsake werd dus
voorgoed het zwijgen opgelegd!
Sanherib keerde terug naar zijn land.
Daar werd hij later, toen hij de tempel
van zijn god binnenging, door zijn eigen zonen vermoord.2
Volgens de bekende archeoloog Kenneth Kitchen lieten de koningen van
Israël en Juda, evenals de overige vorsten in het Nabije Oosten, gegevens
over hun regering bijhouden. Deze ziet
hij als de bron voor de auteurs van de
boeken Koningen en Kronieken. Hij beschouwt het verhaalde in 2 Koningen
18 en 19 daarom als een authentieke
historische weergave en verwerpt de
bijbelkritische opvatting dat de ramp
die het Assyrische leger vernietigde,
een mythische overlevering is.3

Toen en nu
Soms lijkt het verre verleden zich in het
heden te herhalen. Opnieuw worden
landen in het Nabije Oosten geteisterd
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door verwoestend oorlogsgeweld.
Inwoners van steden wordt schrik en
angst aangejaagd. Zij vluchten massaal, vanwege de intimiderende taal,
het gebruik van onmenselijk geweld
en deportatie. De Islamitische Staat
vestigde in het zelf uitgeroepen kali
faat in Syrië en Irak, dat lag binnen
het vroegere Assyrische Rijk, een even
meedogenloos schrikbewind tegen
de inwoners. Met grootspraak en terreur wordt ook de geloofsoorlog door
aanslagen op de verwesterde ‘onreine
kruisvaarders’ (christenen) in Europa
en Amerika aangekondigd. Angst is,
evenals bij de rabsake, bij uitstek het
wapen van IS-extremisten. Ook een

steeds toenemende cyberdreiging kent
beangstigende mogelijkheden..

J.Knigge, Bijbel en archeologie (Buijten

Het verhaal over de rabsake helpt ons
daartegen, door ons te laten bemoedigen door de God van Hizkia, die immers
in zijn toen getoonde almacht onveranderd vandaag nog dezelfde is.

de oudheid genoemd, die de enorme

en Schipperheijn). Op p. 83 worden ook
buitenbijbelse niet-joodse bronnen uit
nachtelijke ramp, die Sanheribs leger bij
Jeruzalem trof, vermeldden en wilden
verklaren.
3

Old Testament, 2006, p. 49,51. Sebna, de

Noten:

1

2

K.A. Kitchen, On the reliability of the
hofschrijver (!), was zelfs rechtstreeks

De afbeeldingen uit het British Museum

getuige van de woorden van de rabsake

zijn afkomstig uit Sanheribs paleis in

zoals die in 2 Koningen 18 zijn weergege-

Nineve.

ven.

Zie voor meer over deze moord:
J. Knigge, Hier gebeurde het toen, 2012,
p. 83-84. Dit boek wordt komend voorjaar herdrukt en tevens uitgebreid in:

In memoriam André van Leeuwen (1935-2018)
Een grote gestalte, uitgesproken overtuigingen, een
warm kloppend hart – een paar korte typeringen van
André van Leeuwen uit Papendrecht, die op 9 februari jl.
overleed, kort voordat hij 83 jaar zou worden.
Hartstochtelijk betrokken was hij bij de publieke zaak: als
de politieman die hij tot in zijn tenen was, jarenlang als
voorzitter van de Beroepskring Politie Justitie van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, als verantwoordelijk burger, en zeker ook als deelraadslid in Rotterdam en
als wethouder in Papendrecht. Hij schreef er graag over
in de rubriek Rondblik van ons blad.
Hart voor hen die kwetsbaar waren of onrecht ondergingen, was een andere kant van zijn persoonlijkheid. Als
diaken in Rotterdam, als ouderling in Dordrecht, als synodelid in Berkel en Rodenrijs 1996, als landelijk voorzitter
van Dit Koningskind kon hij het paren aan de bestuurlijke
kracht waarover hij beschikte.
In zijn kerkelijke opstelling was hij wars van bovenschriftuurlijke bindingen, maar nooit vrijblijvend of gemakkelijk. Van de oude stempel, maar allesbehalve ouderwets.
Hij kwam als een echte Rotterdammer voor zijn meningen uit, maar liet zich ook overtuigen. Hij stond midden
in deze tijd en kon je zo ook altijd weer opfrissen.
Er waren er die tegen hem opzagen, terwijl hij zo vriendelijk was. Hij was inderdaad altijd nadrukkelijk aanwezig
als er in de kerk wat te doen was. Maar hij zag het ook als
er geleden werd en stak dan een hart onder de riem.
Kortom, een voluit gereformeerd gevoelsmens. Een echte
vriend, door alles heen. Kind van God.
Dynamisch en gedreven was hij, nooit te beroerd om de
handen uit de mouwen te steken. Zo kwam hij ook de
stichting Woord en Wereld binnen op voorspraak van

zijn vriend Jaap Kamphuis. We kennen hem als jarenlang
ijverig secretaris van de stichting, als lid van het uitge
versteam. En hij zat in de driemanscommissie die de oprichting van ons blad voorbereidde.
André leerde in zijn leven veel. Ook zijn eigen kwetsbaarheid en het gevecht met niet alleen maar andermans
zonde (hij bleef politieman), maar ook met zijn eigen
zonde. Wat was het kostelijk als hij sprak van zijn afhankelijkheid van God en diens genade of als hij royaal een
fout toegaf (‘je heb gelijk’). Hij wist zich aangewezen op
en aangespoord door het werk van zijn Heiland.
Zijn vrouw Riet, zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen, met wie hij zo zielsblij was en zij met hem, bidden
we de troost en nabijheid toe van de God van het Woord,
die ook de God van de wereld is.
Pieter Niemeijer
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Botsende emoties

Jezus huilde ook!
De kortste tekst uit de Bijbel. Deze woorden hebben veel pennen in beweging gezet. Er is van gemaakt: dat de Heer boos
is van verdriet, boos op de dood, en vooral boos op de zonde
die de dood heeft veroorzaakt.
Zo verbolgen en heilig verontwaardigd,
dat Hij ervan moest huilen. Wat voor
reden was er anders om te huilen? Hij
wist toch van tevoren dat zijn vriend
zou worden opgewekt? En zou Hij, echt
God en mens, huilen van verdriet?

juist niet van buitenaf, maar van binnenuit. Bewogen en verbolgen is Hij,
diep geschokt. Jezus is geen wonderdoener die zonder affectie daden stelt
en emotieloos een wereld omtovert in
een paradijs.

Hevig geëmotioneerd

Verontwaardiging

Jezus ziet Maria’s verdriet en het rouwbeklag van de rouwenden. Hij heeft er
daadwerkelijk oog voor. Op het eerste
gezicht ergert de Heer zich aan het
weeklagen van de omstanders, de geliefden van Lazarus en de betrokkenen.
Maar hoe kan dat samengaan met zijn
diepe bewogenheid? Hij maakt zich
boos en is tegelijk sterk bewogen. Buitengewoon sterke emoties zijn het. Die
botsen.

De innerlijke reactie die Jezus bij zichzelf bespeurt, getuigt van woede of
verontwaardiging. De uitdrukking
(enebrimesato toi pneumati) komt ook
bij de andere evangelisten voor. Wanneer Jezus een ernstige waarschuwing
laat horen dat de genezen melaatsen
het niet moeten wagen iemand van
dit wonder op de hoogte te stellen
(Mat. 9:30 en Mar. 1:43). En verder als
omschrijving van de hevige verontwaardiging van de leerlingen over de
verspilling van zo veel kostbare parfum
(Mar. 14:5). Ze varen tegen de vrouw
uit! Het kan niet anders of Jezus windt
zich zo op dat Hij ronduit kwaad wordt.
Hij voelt de grimmigheid van een opkomende boosheid. Vaak heeft men

Dat kan moeilijk worden uitgelegd als
afkeuring van rouwbeklag of ergernis over uitingen van verdriet. Of het
moet zijn dat Jezus zich ergert aan
hun ongeloof en gebrek aan inzicht!
De emotionele impulsen komen echter

deze betrokken op de verontwaardiging
van Jezus over wat de dood heeft veroorzaakt, namelijk de zonde, met alle
gevolgen van dien: lijden, moeite en
verdriet. Maar de zonde komt hier als
zodanig niet eens ter sprake.

Diep bewogen
Hij geeft zich vervolgens over aan
diepe ontroering (etaraxen eauton),
een sterke gemoedsbeweging, die Hij
niet onderdrukte maar de vrije loop
laat. Het is een reactie van schrik en
weerzin tegelijk. Iets kan je zo diep
raken dat je maag zich omkeert en je
er misselijk van wordt. Johannes zal
deze uitdrukking van diep aangedaan
zijn nog vaker gebruiken. Als Jezus
in 12:27 over zijn eigen dood spreekt,
komt deze gemoedsuiting opnieuw
naar voren. Zijn hart breekt, zijn ziel is
diep ontroerd (in de NBV: doodsbang).
En wanneer de Heer daarna het verraad aankondigt, is Hij opnieuw sterk
aangedaan (13:21). De beschrijving
van deze emoties past goed bij wat de
schrijver aan de Hebreeën aangeeft:
‘Christus heeft tijdens zijn leven op
aarde onder tranen en met luide stem
gesmeekt en gebeden tot hem die hem
kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor
God’ (Heb. 5:7).
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Woordwaarde
Egbert Brink

Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden,
en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar hebben
jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’
Jezus begon ook te huilen. (Johannes 11:33-35)
De opwekking van Lazarus, Vincent van Gogh
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Zulke emoties laten zich niet slechts
verklaren als reactie op die van een
ander, als uiting van medelijden. De
boosheid richt zich in de eerste plaats
niet op het ongeloof van mensen,
maar op hetgeen allen tot deze uitbarsting van verdriet bracht: de onthechting van een vriend. De emoties raken
Jezus zelf hoogstpersoonlijk en geven
uiting aan wat er door Hemzelf heen
gaat. Hij huivert als Hij zo direct wordt
geconfronteerd met de verbijsterende
realiteit van het graf. Het roept fel verzet op tegen de vernielende macht van
de dood.

huilt. Hij peilt het verdriet, Hij tilt eraan. Hij voelt vooral mee met de beleving van onthechting.

Goddelijke empathie

Als Jezus dichter bij het graf komt, laat
Hij de tranen de vrije loop. En Jezus
huilde ook. Ontroerend. Hier komt zijn
verdriet los en zoekt emotionele aansluiting. Hij mist zelf zijn vriend Lazarus die door de dood is gegrepen. Wat
heeft Hij veel van hem gehouden. Jezus
is begaan en Hij laat zich gaan. Diep geraakt als Hij is, leeft Hij zich daadwerkelijk in en leeft Hij mee. Hij doet ook
geen enkele poging om zijn emoties te
verbergen. Hij houdt zich niet groot.
Hij maakt zich klein. Zijn emoties zijn
niet gespeeld, opgeklopt of opgeroepen
voor de vorm, niet sentimenteel maar
echt. Dit is puur en zuiver. Authentiek.
Hij huilt mee, niet machteloos of wanhopig. Maar krachtig en sterk in het
tonen van zijn kwetsbaarheid.

De diepe bewogenheid beperkt zich
niet tot wat Hem zelf aangaat, in confrontatie met de dood. Het bijzondere
is dat Hij zich de Middelaar toont in
zijn diepe meeleven met het verdriet
van ieder. Ook met degenen die op het
moeilijkste moment bij het graf staan
om hun geliefde te betreuren. Hij toont
zich sterk betrokken. Hij huilt met wie

Een heilige botsing van emoties. Aan
de ene kant: heilige verontwaardiging
en hevige woede op de vijandige macht.
Aan de andere kant: diepe bewogenheid
met de slachtoffers van doodsterreur. De
emoties wellen op uit een en dezelfde
bron. Door de ontroering van zijn geest,
zozeer bewogen alsof Hij het zelf ondergaat. Heilige woede en goddelijk in-

Tegelijk voelt Hij ook zijn eigen dood
heel dichtbij komen. Betanië ligt op een
steenworp afstand van Jeruzalem. Het
graf van Lazarus is nog geen uur lopen
van de hof van Arimatea.

voelingsvermogen gaan samen op. Hoe
zuiver empathisch kan Hij zijn!

En opnieuw…
Had Hij zich die emoties niet kunnen
besparen? Had Hij de dood van Lazarus
niet kunnen voorkomen? Gelukkig hebben wij geen ivoren Heiland of een bikkel van een Machine (Deus ex Machina).
Als Hij dicht bij het graf gekomen is,
roept de kille en ongevoelige reactie
(had Hij het niet kunnen tegenhouden)
fel verzet op tegen de macht van de
dood. En de directe confrontatie met
het graf roept opnieuw de emoties
van afkeer en weerzin op. De emotie
keert in alle hevigheid terug. Hoe
dichter bij het graf, des te heftiger die
beroering. Christus kwam niet op het
graf af als een werkeloze toeschouwer,
maar als een worstelaar die zich voor
het gevecht gereed maakt [Calvijn]. De
verschrikkelijke terreur die de dood oefent, staat oog in oog met Hem. En Hij
moet niets van hem hebben! Want de
dood hoort niet bij het leven… Maar Hij
zal door zichzelf over te geven aan die
vijandige dood, worden verheerlijkt. Hij
stierf uit liefde om Leven te geven!

- Ingezonden -

Eerste resultaten bezinning m/v beschikbaar

Door enkele tientallen predikanten is in
augustus 2017 een bezinningsgroep opgestart, die inmiddels is aangegroeid en
aangevuld met broeders en zusters die
hun kennis en ervaring willen inbrengen.
Bij ons leefde een sterke behoefte om uit te
wisselen wat deze besluiten voor de kerken
betekenen. Binnen diverse werkgroepen

Op onze site www.bezinningmvea.nl kunt
u inmiddels de eerste resultaten ervan vinden. Een analyse van het door de GS Meppel genomen synodebesluit kan dienen bij
revisieverzoeken. De synode van Ede 2014
sprak immers uit dat het doorlopend spreken van de Schrift twee lijnen laat zien,
namelijk die van gelijkwaardigheid van
man en vrouw én van verschil in verant-

woordelijkheid. Beide lijnen dienden verdisconteerd te worden. Duidelijk is dat de
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Zijn God en Allah dezelfde?
Waarom steken moslims vaak de rechterwijsvinger op wanons bekende ‘waarschuwende vingertje’? Nee, dat is niet

het geval. Die opgestoken wijsvinger staat symbool voor het
getal 1 en verwijst naar de éénheid van Allah. Deze eenheid
wordt aangeduid met het Arabische woord tauhied.
Op verzoek van de redactieraad mag
ik zelf mijn nieuwste boekje in de serie
Woord & Wereld aankondigen. Zoals de
titel van het nieuwe cahier al aangeeft,
gaat het over de vraag of God en Allah
dezelfde zijn.
Dat is bepaald geen nieuwe vraag.
Het is de vraag die steeds weer wordt
gesteld waar christenen en moslims
elkaar ontmoeten. En de antwoorden
op deze vraag lopen sterk uiteen. Aan
de ene kant staan de christenen die
betogen dat moslims en christenen
samen kinderen van Abraham zijn en
dus ook samen de God van Abraham
vereren. Helemaal aan de andere kant
van het spectrum treffen we christenen aan die de islam zien als het werk
van de duivel. Met daartussen allerlei
variaties.
Zijn God en Allah dezelfde? Wat is
het goede antwoord? Om deze vraag
te kunnen beantwoorden heb ik mij
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Zijn God en Allah
dezelfde?

verdiept in de godsleer van zowel de
islam als het christendom. Als orthodoxe christenen belijden we dat God
een drie-enige God is. Er zijn evenwel
ook niet-orthodoxe christenen die hebben afgerekend met de triniteit. En dat
weten moslimgeleerden ook wel. En zij
gebruiken dat gegeven in hun bestrijding van de leer van de Drie-eenheid.
Het is mij wel overkomen dat moslims
kwamen aandragen met een vrijzinnige theoloog om te bewijzen dat grote
christelijke geleerden ook toegeven dat
de leer van de Drie-eenheid niet houdbaar is.
Om die reden confronteer ik mij met
het boekje van ds. Edward van der
Kaaij. Deze predikant beweert dat
de leer van de Drie-eenheid een variatie is op een oud thema. Hij verwijst
met name naar de antieke Egyptische
godsdienst met de goden Isis, Osiris en
Horus. Volgens hem gaat het steeds
om hetzelfde grondpatroon van vader,
moeder en kind, waarbij de geboorte van het kind jaarlijks ritueel
wordt gevierd. Ik heb geprobeerd
om binnen het bestek van een ca-

Moslims bestrijden de leer van de Drieeenheid. De achtergrond hiervan is de
strijd van Mohammed tegen de afgoderij van zijn tijd in Mekka. Veel moslims
zien de leer van de Drie-eenheid liggen
op één lijn met het polytheïsme: het
vereren van meerdere goden of godinnen. Daartegenover benadrukken zij
heel sterk dat Allah één is. Dat is de leer
van de tauhied. En de tauhied is een
centraal thema in de islam.
In een apart hoofdstuk laat ik zien
welke gevolgen de afwijzing van de
Drie-eenheid heeft voor de verhouding
tussen God en de gelovige. Ook laat
ik zien dat de islamitische leer van de
tauhied een heel andere kleur geeft
aan het begrip liefde.
Een belangrijke conclusie is verder dat
het spreken over de Drie-eenheid meer
is dan een belijdenisuitspraak – het is
vooral ook lofprijzing.
Ten slotte: welk antwoord geef ik op de
vraag of God en Allah dezelfde zijn? Ik
ben tot de overtuiging gekomen dat we
niet kunnen volstaan met een simpel
ja of nee. En wat is het goede antwoord
dan wel? Wie dat wil weten, zal toch
het hele boekje moeten lezen.

Zijn God en Allah dezelfde?

d
Over triniteit en tauhie

Over triniteit en tauhied

Veel moslims beschuldigen christenen van polytheïsme (het vereren van meerdere
goden) omdat christenen geloven in een drie-enige God. Veel christenen op hun
beurt beweren dat moslims een bloeddorstige afgod aanbidden en ze verwijzen
naar de terreurdaden van de moslimextremisten. Wat is er waar van deze beschuldigingen? En welke verschillen blijven er over wanneer de karikaturen zijn opgeruimd? Daarover gaat het in deze publicatie.
Bestel nu via www.woordenwereld.nl/klantenservice
Prijs bij abonnement € 9,75 Ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 12,50
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Nieuw cahier
Lucius de Graaff

neer ze over Allah spreken? Heeft het de betekenis van het

hier deze dwaling zo goed mogelijk te
bestrijden: wat hetzelfde lijkt, is nog
niet hetzelfde.
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Gelezen
Pieter Boonstra

Wie ben ik als ik preek?
Op 12 september 2016 promoveerde Marinus Beute aan de
Theologische Universiteit in Kampen op het proefschrift Wie
ben ik als ik preek? Met als ondertitel: ‘Bronnen en herbronning van het homiletisch zelfbeeld’.
Zo meteen zal ik iets meer vertellen
over wat er in dit proefschrift staat.
Maar eerst: nog steeds past een hartelijke felicitatie aan het adres van de
promovendus. Jarenlange studie, met
de ups en downs die daarbij horen,
vinden hun eindpunt. Dat geeft opluchting en rust. Te meer omdat de
promovendus ons in zijn Voorwoord
er deelgenoot van maakt dat er momenten waren waarop hij bijna de
handdoek in de ring wilde gooien. Een
hartelijke felicitatie is daarom op z’n
plaats nu het desondanks gelukt is. Het
is en blijft een hele prestatie om een
werkstuk van dit formaat af te leveren.
Ook de universiteit feliciteren wij met
deze prestatie.

Zelfbeeld
Maar dan de vraag: waar gaat het
proefschrift over? Wat heeft dr. Beute
precies onderzocht? Laat ik proberen
om dat heel kort in mijn eigen woorden
weer te geven. Om te beginnen wordt
de vraag beantwoord: hoe wordt in de
homiletische literatuur de rol van de
persoon van de predikant precies geduid? Dr. Beute geeft dat aan met het
woord zelfbeeld. Maar dan gaat het dus
niet om het beeld dat de predikant van
zichzelf heeft als prediker, maar hoe
daarover in de literatuur geschreven
wordt. En dan met name in de moderne
literatuur. Als we kijken naar de twintigste eeuw, dan geeft dat een wisselend beeld te zien. Het begint met de
opvatting dat men de persoon van de
predikant als hindernis voor de verkondiging ziet. De nadruk ligt op inhoud.
Vervolgens ontstaat er een opvatting
die daarop reageert en, zeg maar, de
andere kant benadrukt: de persoon van
de predikant is wezenlijk voor de verkondiging. De nadruk ligt op relevantie.
Ten slotte is er sprake van een laatste

opvatting waarin de predikant gezien
wordt als iemand die tekst en hoorder
met elkaar in gesprek brengt. De predikant staat niet tegenover de hoorders,
maar is één van hen. De nadruk ligt nu
op betekenis.
Vanuit dit overzicht maakt dr. Beute de
stap naar de bijbelse theologie. Het is
belangrijk dat de homiletische literatuur aansluit bij wat vanuit de Bijbel
naar voren kan worden gebracht. Dat
wordt door Beute
‘herbronning’ genoemd. De theorie
(over de rol van de
predikant in het
preekproces) heeft
herbronning nodig
vanuit de Bijbel. Ik
moet zeggen dat ik
dit een mooie gedachte vind. In ieder
geval vormt dit het
hart van het proefschrift. In hoofdstuk 4
wordt onderzocht
hoe Paulus zichzelf
als prediker heeft gezien. Aan de hand van bijbelgegevens
wordt deze vraag beantwoord. Paulus
ziet zichzelf als door God ingeschakeld.
Verkondiging is primair Gods werk.
Het sleutelbegrip voor Paulus, aldus
Beute, is gezondene. Dit gezonden zijn
kan getypeerd worden als een dubbele
dienstbaarheid. Zowel een dienstbaarheid aan de Heer van het evangelie als
een dienstbaarheid aan de hoorders
om hen het evangelie te verkondigen.
Wat betekent dit nu voor het zelfbeeld
van de predikant van vandaag? Als
het gaat om de predikant is er sprake
van ‘het onzelfstandige zelf’. Daarmee
bedoelt Beute dat het zelfbeeld van de
predikant verbonden is met het feit dat

hij participeert in de missie van Christus naar deze wereld. Juist het begrip
‘participatie’ voorkomt dat de predikant te zeer op zichzelf gefocust is. Als
predikant ben je niet op jezelf bezig,
maar ben je gezonden en opgenomen
in het krachtveld van de Geest. Toch
doet het zelf van de predikant er wel
toe. Hij mag zichzelf zien als onderdeel
van het preekproces als geheel.

Vragen
Natuurlijk kan ik hier veel te weinig van
het proefschrift te berde brengen. Het
is niet meer dan een korte impressie.
Datzelfde geldt ook voor de vragen die
dit proefschrift bij mij oproepen.
Mijn vragen hebben
te maken met het
begrip ‘participatie’.
Op zich begrijp ik wel
wat daarmee bedoeld
wordt. Zoals Beute
in een interview
samenvat: ‘Als predikant hangt niet alles
van jou af, er staat
Iemand achter je die
groter is dan jij.’ Deze
gedachte kan inderdaad aan de prediker vrijmoedigheid
geven en rust. Dat
wordt anders wanneer deze gedachte verbonden wordt
met de zogenaamde dramametafoor,
zoals Beute doet. Binnen deze metafoor
wordt de Bijbel gezien als een script
dat vraagt om uitvoering. Het bijbelse
drama bestaat uit vijf aktes: schepping,
zondeval, Israël, Jezus Christus, kerk.
De vijfde akte is nog gaande. Paulus
staat aan het begin en de prediker
van vandaag staat aan het naderende
eind van deze akte. Het komt aan op
‘improvisatie’. Dat is het sleutelwoord.
Ik citeer: ‘Hetzelfde doen als in vorige
aktes brengt het toneelstuk niet verder.
Tegelijkertijd mag echter de vijfde akte
niet afwijken van sfeer, bedoeling en
betekenis van de eerdere aktes’ (p. 23).
In dit blad is deze metafoor al verschil-
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lende keren kritisch onder de loep genomen (zie Nader Bekeken februari 2017
[Sipke Alserda] en maart 2017 [Dolf te
Velde]). Juist naar aanleiding van wat
door Beute naar voren wordt gebracht,
wil ik wijzen op twee belangrijke consequenties die deze metafoor met zich
meebrengt voor de predikant en de
preek.

De Bijbel
In de eerste plaats verandert de rol
van de Bijbel. Om in de woorden van
Beute te spreken: de Bijbel geeft geen
‘blauwdruk’ voor christelijk leven en
christelijk handelen in dienst van het
evangelie, maar een groendruk. Anders
dan blauwdruk schrijft de groendruk
niet exact het hoe en het wat voor.
Toegepast op de Bijbel: ‘De Bijbel reikt
verhalen en betogen aan die vragen
om uitwerking in het leven van een
christen waarbij alle menselijke vermogens, zoals intellectuele, verbeeldende,
spirituele, zintuigelijke en praktische,
ingezet dienen te worden’ (p. 19-21). Dit
is een gevaarlijke opvatting. Natuurlijk
hebben we met de Bijbel niet te maken
met een handboek of encyclopedie,
maar toch wel met een boek waarin
Gods wil duidelijk vervat ligt. Het gaat

erom dat wij deze wil kennen en gehoorzamen. Door te spreken van een
script (of groendruk) dat vraagt om uitwerking en improvisatie, verschuift de
opvatting van uitleggen. Het gaat niet
meer om het ‘vaststellen’ of ‘ontdekken’ van wat in de Bijbel gezegd wordt,
maar om een ‘realiseren’ en ‘uitvoeren’.
Dat is wezenlijk iets anders, omdat de
aandacht verschuift van wat de tekst
zégt naar wat de tekst dóet. Als het
gaat om de rol van de Bijbel, komt de
nadruk meer te liggen op de Bijbel als
bron dan als norm.

De predikant
Daarmee, en dat is het tweede, verandert ook de rol van de predikant. Kan
de predikant nog een gezaghebbend
woord spreken op basis van de bijbeltekst wanneer die slechts een script
betreft? Naar mijn idee is dat niet mogelijk. En daarmee verandert de rol van
predikant van iemand die de gemeente
met gezag vanuit de Bijbel onderwijst
en vermaant, naar iemand die vanuit
het script de Bijbel zo goed mogelijk
uitvoert. En daarmee kom je in een
ander vaarwater, om zo te zeggen. Van
een uitvoering van een muziekstuk, bijvoorbeeld, zeggen we dat die ‘geslaagd’

is of ‘mooi’; we spreken niet over een
‘ware’ uitvoering. Maar juist als het
gaat om de preek, is de vraag niet zozeer of hij ‘geslaagd’ is, maar wel of de
preek ‘waar’ is. Dat wil zeggen: of de
preek overeenkomt met wat God in de
Bijbel zegt. Daarvoor is het nodig dat de
predikant werk maakt van exegese. Dat
hij voor de hoorders aannemelijk maakt
‘wat er staat’ en ‘wat dat voor hen te
betekenen heeft’. Op die manier komt
datgene wat de predikant zegt, met gezag op ons af en vraagt het om ‘in waar
geloof aangenomen te worden’. Ik kan
het ook anders zeggen: is het binnen
de dramametafoor wel mogelijk om
de rol van de predikant te verbinden
met het beeld dat Paulus geeft van de
prediking, als een participeren in de
bediening van de verzoening? Vraagt
de dramametafoor op dit punt niet
om herbronning? Graag zou ik met dr.
Beute hierover van gedachten willen
wisselen.
N.a.v.: Marinus Beute, Wie ben ik als ik
preek? Bronnen en herbronning van het homiletisch zelfbeeld, Boekencentrum Academic, Zoetermeer, 2016, ISBN 9789023971030,
224 pag., prijs € 19,90

Handbagage voor Jezusvolgers
Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan

de Theologische Universiteit Kampen. Eerder schreef hij OnNieuwe Testament en verzorgde hij de reeks Ongemakkelijke

teksten. Hij is medewerker aan ons blad Nader Bekeken en de
lezers konden vooraf uit die bundels enkele bijdragen lezen.
En dat is nu weer het geval bij zijn
nieuwste boekje Handbagage voor Jezusvolgers. Je kunt teruglezen en nieuw
lezen, en samen zorgt dat voor wijsheid
in het navolgen van de Heer Jezus.

Handbagage
Wie de Heer Jezus volgt, wordt een reiziger. Je gaat met Hem op weg naar het

koninkrijk. Een belangrijke vraag is dan:
wat neem je mee om onderweg bij de
hand te houden?
In dit nieuwe boekje Handbagage voor
Jezusvolgers biedt Van Houwelingen
twintig inzichten aan, die zo belangrijk
zijn dat hij ze rekent tot de christelijke
handbagage. De auteur leest de teksten
in hun oorspronkelijke context en werkt
ze op een eigentijdse manier uit. De
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Harm Boiten

schatbare teksten: een top-25 van geliefde passages uit het

twintig inzichten zijn ondergebracht in
vijf hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk, ‘Jezus gaat ons
voor’, gaat over christenen: wat voor
mensen zijn dat; dat ze zichzelf mensen
van de Weg noemden; over Paulus die
schrijft: volg mij na zoals ik Christus navolg; en over heiligen: gewone mensen
die leven in het licht van de Heilige.
Een tweede hoofdstuk toont Jezus als
vertegenwoordiger van Israël. In een
narratieve setting roept Natanaël op
om Jezus te erkennen als de koning van
Israël, maar – een volgend inzicht – de
reikwijdte van de Thora is niet beperkt
tot het Joodse volk. Bij monde van Mozes worden alle volken opgeroepen de
God van Israël te zoeken. Paulus heeft
hartzeer: veel van zijn volksgenoten
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erkennen in Jezus niet de Messias van
Israël. Maar gelovige niet-Joodse lezers
mogen zich niet boven de Joden verheffen. Zij moeten goed bedenken dat
niet zij de wortel dragen, maar de wortel hen.
Jezus is wereldnieuws.
Een prachtig inzicht:
het evangelie gaat de
wereld rond als een
lopend vuurtje, of liever, als een goddelijke
kracht tot redding van
ieder die erin gelooft.
In die dynamiek geven
christenen van de eenentwintigste eeuw een
vervolg aan het werk van
Paulus en zijn medewerkers, als ze om zich heen
schijnen met het licht
van het evangelie. De Heer Jezus is zo
bezig met het realiseren van de belofte
het volk Israël terug te brengen uit de
verstrooiing, de diaspora. Alle uitverkorenen, zowel Joden als niet-Joden,
komen bijeen in de christelijke kerk.
Daarbij is elk bijbelboek van goddelijke oorsprong en heeft de Schrift een

unieke gebruikswaarde. Wees wijs met
de Bijbel en raak erin thuis. Het is een
reisgids waarin de stem van God klinkt.
Het vierde hoofdstuk schetst Jezus als
het gezicht van God aan de hand van
Thomas: ‘Mijn Heer,
mijn God.’ God zelf
spreekt de verheerlijkte
Christus aan als God:
‘Uw troon, o God, houdt
eeuwig stand (Ps. 45).’
Ons geluk kunnen we
niet afdwingen, maar
het komt naar ons toe,
want Jezus Christus
zal op de laatste dag
in volle glorie tevoorschijn treden. Wees op
je hoede voor namaakgoden, want alleen Hij
is het eeuwige leven.
Het boek sluit af met een hoofdstuk
over de Here Jezus die de toekomst
heeft. Pinksteren was het begin van
het einde. De laatste dagen lopen uit
op de dag van de Here. Een christen
moet zich niet terugtrekken uit deze
wereld, maar zich wel alvast oriënteren
op de toekomst die ons is beloofd.

Handzaam
Aan het einde van elk hoofdstuk wordt
het ontdekte inzicht compact samengevat. Vaak zijn informatieve kaderteksten toegevoegd. Bijvoorbeeld bij
het hoofdstuk over de navolging twee
uitvoerige goedgekozen citaten van
Thomas à Kempis uit De Imitatione en
van Dietrich Bonhoeffer uit Nachfolge.
In een bijlage aan het einde van het
boekje staan verwerkingsvragen. Dat
maakt het ook geschikt om te bespreken op huisgroepen en verenigingen.
Handbagage is een handzaam boek en
ik beveel het van harte aan te lezen en
te gebruiken.
N.a.v.: Rob van Houwelingen, Handbagage
voor Jezusvolgers. Twintig inzichten om mee
te nemen, uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2016, ISBN 9789058819017,
192 pag., prijs € 12,90

Kinderdoop?
Van dr. Paul Voorberg verscheen een boekje over de vraag

Gelezen
Harm Boiten

of kinderen of volwassenen gedoopt moeten worden. Het is

een klein boekje geworden van nog geen 30 pagina’s tekst en
dat met flinke letter. Want volgens Voorberg kan het over dit

onderwerp ‘veel korter’ dan de boeken die dikker zijn dan de
Bijbel.

In zeven hoofdstukjes bespreekt de
auteur de vraag. Hij typeert de doop
als iets van het Nieuwe Testament.
Daarom noemt hij zijn benadering van
de vraag alternatief. Veel boeken over
de kinderdoop beginnen in het Oude
Testament.
De oudste doop is de proselietendoop,
een zelfdoop. Dan is er de doop van Johannes, waarbij het water de vergeving
verzegelde, net als door zijn leerlingen
en de leerlingen van Jezus. Die dopen

hebben dezelfde inhoud als de ‘dopen/
wassingen’ van het Oude Testament.
Symbolisch bevrijden ze van onreinheid. Vanaf de dagen van Johannes bezegelde een doop ook vergeving (p. 9).

Dopen in een Naam
In een volgend hoofdstuk bespreekt de
auteur ‘dopen in een Naam’. Dat betekent dat je een verbinding aangaat met
de enige God (Vader, Zoon en Heilige

Geest). Je wordt aan Hen verbonden,
in Hen ondergedompeld. De leerlingen
van Jezus moeten eraan werken dat dit
met alle volken gebeurt. Het teken van
de doop mag gegeven worden aan wie
zich tot leerling van Christus bekeert,
als bewijs dat hij verbonden is met de
drie-enige God. Voorberg bespreekt
hier gezin- en huisteksten.
Op de vraag of de doop als verbondsteken (teken van verbinding) zomaar uit
de lucht komt vallen, vertelt de auteur
in een hoofdstuk over ‘voorzegd’ dat
er een nieuw verbond is beloofd. Ezechiël beloofde dat God de zonden zou
wegdoen door ‘zuiver water’ over hen
te gieten en hun zijn Geest te geven.
Als de Geest komt met Pinksteren, is
de fase van het nieuwe verbond aangebroken. Tussendoor behandelt de
auteur de vraag wat ‘nieuw’ betekent
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in ‘nieuw verbond’: niet splinternieuw,
maar vernieuwd. Van dat nieuwe verbond is de doop het teken.

Waarom alleen volwassenen?
Waarom zou dat alleen voor volwassenen zijn? Die vraag keert nu terug.
Voorberg wijst erop dat teksten als
Matteüs 28 en Marcus 16 niet over die
vraag gaan. Het verband is de zendingssituatie: dan komen eerst volwassenen
tot geloof. Het gaat niet om de tegenstelling tussen volwassene en kind,
maar om geloof en ongeloof. De auteur
wijst weer op de huisteksten en 1 Korintiërs 7:14, waar de ongelovige man en
kinderen heilig genoemd worden.
Vervolgens vertelt de schrijver hoe
datgene wat in het Nieuwe Testament
is opgestart, in de kerkgeschiedenis is doorgegaan. Hij illustreert het
met citaten van Polycarpus, Irenaeus,
Tertullianus, Hyppolitus, Origenes en
Cyprianus.
In een laatste hoofdstuk komt de vraag
aan de orde: geloofsdoop of verbondsdoop? Hoe prachtig het ook is om stil te
staan bij een bewuste geloofskeus, de
vraag blijft of de doop gegeven is om
dat te onderstrepen. Voorberg laat zien
hoe God tekens en zegels geeft die altijd zijn eigen beloften onderstrepen. Je
komt in de Bijbel dan ook nergens mensen tegen die als kind binnen het christendom opgroeiden en dan als volwassenen worden gedoopt. Voorberg sluit
zijn boekje af met de zin: ‘Onthoudt het
teerste leven dit genadeteken niet.’

Vragen
Er is op zich niets mis met een klein
boekje te schrijven over de kinderdoop.
Maar wie veel zaken aanhaalt, roept
ook veel vragen wakker. Mag ik er een
paar noemen?
Voorberg wijst op de proselietendoop
als een zelfdoop. Maar hoe zit het dan
met de kinderen
die tegelijk met de
ouders gedoopt
werden? Is het
woord ‘zelfdoop’ hier
wel een gelukkige
vondst?
De auteur noemt de
proselietendoop de
oudste doop. Toch
verwijst hij ook
naar ‘dopen/wassingen’ in het Oude
Testament. Nu waren er vele wassingen en reinigingen voorgeschreven. De
kerk bidt in haar formulier van de doop
zelfs dat God de doop heeft aangeduid
door acht zielen te redden van de zondvloed en het volk van Israël droogvoets
te leiden door de Rode Zee. Dan vraagt
zo’n uitdrukking als de ‘oudste’ doop
toch om enige toelichting.
Hij denkt ook dat het Nieuwe Testament zinspeelt op de proselietendoop,
maar ik kon het niet vinden. Deze
doop komt niet voor in de Bijbel. Het
noemen van teksten als Matteüs 23:15
en Romeinen 2:19-21 lijkt me dan niet
voldoende.

Bezegelt een doop vergeving? Wat is
met vergeving bedoeld: een belofte om
te vergeven, of de vervulling van die
belofte, de vergeving zelf? Het was mij
niet duidelijk.
Voorberg verwijst naar ‘dopen/wassingen’ in het Oude Testament. Dat waren
‘herhaalde’ wassingen wanneer de wet
van Mozes dat vereiste. Hoe verhoudt
zich dat met het ‘eenmalige’ van proselietendoop of christelijke
doop?
Dergelijke vragen nemen mijn waardering
voor het boekje niet
weg. Mocht een nieuwe
druk (er staat in dat dit
de eerste druk is) van dit
boekje op stapel staan,
dan mogen bepaalde
zaken best iets breder
worden verwoord en/of
toegelicht. Ook dan kan
het een klein boekje blijven.
Het boekje is voorzien van tekeningen
van Joost Voorberg. En ds. Verbree
heeft betrokken meegewerkt aan het
ontstaan van het boekje. Een plezierig
boekje om te lezen. Hartelijk aanbevolen.
N.a.v. Paul Voorberg, Kinderdoop? Een alternatieve benadering, uitg. in eigen beheer,
2016, ISBN 9781367630895,
43 pag., prijs € 7.50 (te bestellen bij
plvoorberg@gkv.nl of www.blurb.com)

www.woordenwereld.nl

Kijk eens op onze website! Niet alleen over de laatste nummers van Nader Bekeken, maar ook over de nieuwste cahiers
is de nodige informatie te vinden. Uit het nieuwste nummer van Nader Bekeken kun je zelfs direct een (deel van een)
artikel downloaden. Verder zijn de nummers die langer dan een jaar geleden zijn verschenen, als pdf beschikbaar. Ook is
er een uitgebreide zoekfunctie, zodat heel gemakkelijk allerlei onderwerpen waarover iets geschreven is, te vinden zijn.
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Getsemane

Na de tafel van liefde
en een psalmenlied
gaat Gods genade nog dieper.
In het dal van profetie
moet de herder zijn schapen verliezen,
lijdt hij zonder vrienden.
Zij willen het niet,
zij willen het niet,

Gedicht
Gert Slings

dat hij moet krimpen,
dat hij moet drinken
wat wij verdienen.
Hij smeekte en riep:
ik sterf van angst, maar niet
mijn wil, uw wil geschiede.
Wij kunnen dit lijden niet zien
en slapen liever,
maar God, u had hem lief
in zijn nederig knielen.
Ria Borkent
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Bij Matteüs 26:36-46 Witte Donderdag
Wat een ontroerend gebeuren, daar in Getsemane:
de herder moet zijn schapen verliezen
en lijden zonder vrienden.
En het gaat niet alleen maar om zijn vrienden,
maar ook over ons:
wij kunnen dit lijden niet zien en slapen liever.
Prachtig dat slot met die tegenstelling;
maar God, u had hem lief
in zijn nederig knielen.
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Wij willen het beste voor onze kinderen. We willen ook het beste uit hen
halen. We willen graag dat ze zich
gelukkig voelen. Daarom proberen we
alles voor hen uit de weg te ruimen
wat dat bedreigt. En dus pamperen we
hen op zo’n manier dat ze jongvolwassenen worden die met tegenslagen en
gebrokenheid niet kunnen omgaan
en dreigen te bezwijken onder de in
hen gewekte hoge verwachtingen over
zichzelf, met als gevolg vatbaarheid
voor burn-outs en depressies. Ouders
zijn met de beste bedoelingen curlingouders geworden in de afgelopen
decennia. De Deense psychloog Bent
Hougaard muntte deze typering. Zoals
bij curling een aantal sporters druk bezig is om met bezems de baan schoon
te vegen, zo proberen ouders fanatiek
het levenspad van hun kind vrij te houden van tegenslag. Een ander bekend
beeld is de typering (door psycholoog
Jan Derksen) van de jeugd als de achterbankgeneratie. Letterlijk en figuurlijk
zijn ouders de chauffeurs van hun
kroost geworden.

Het bovenstaande vat kort samen wat
ik vond in De Nieuwe Koers van januari
2018. Daarin een aantal boeiende artikelen die eindelijk eens een duidelijk
tegengeluid geven tegen hoe het kind
onderhand op zo’n manier in zijn behoeften en wensen centraal is gezet in
de opvoeding, dat het bijzonder slecht
voor dat kind aan het uitpakken is. De
meest inzicht gevende bijdrage vond
ik die van Jasper van den Bovenkamp.
Hij interviewde uitvoerig historicus en
filosoof Ewald Mackay en de directeur
van de Evangelische Hogeschool Els van
Dijk. Veelzeggende titel: ‘Weet je dat je
een prinsje bent?’ Mackay stelt dat we
zelfs van infantocratie kunnen spreken.
Het kind staat centraal en de ouders
voegen zich naar hem, bedoelt hij daarmee. De omgekeerde wereld vergeleken
met hoe het in de geschiedenis steeds
geweest is.
Die softe benadering van het kind heeft
volgens hem tot gevolg dat kinderen
volledig hun gang gaan en vaak nauwelijks meer te hanteren zijn in de klas.

Bij zijn studenten aan de pabo en de
lerarenopleiding ziet hij in sterk toenemende mate stress en zelfs burn-out
vanwege zeer grote gedragsproblemen
in de klas. ‘Als we niet stoppen met de
infantocratie, gaan we de beschavingsloosheid tegemoet. Ik zou tegenover
dit alles willen stellen een opvoeding
van liefdevolle gestrengheid. Wijd het
kind in in de grote wereld en in de echte
wereld, op een robuuste maar tegelijk
tedere manier.’
Die infantocratie doet in het kerkelijk
leven ook veel kwaad. Dat komt halverwege het interview ter sprake. En daar
wil ik een en ander van doorgeven. Van
Dijk signaleert een aantal voorbeelden
van de pedagogische onmacht die ouders ervaren wanneer ze enerzijds hun
kinderen zo graag willen beschermen
en anderzijds tegelijk niet weten hoe
ze in de opvoeding moeten omgaan
met nieuwe ontwikkelingen die de aandacht van hun kinderen claimen, zoals
bijvoorbeeld de omgang met internet
en sociale media.
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Persrevue
Perry Storm

Wees geen curlingouders!
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‘Wat ik opvallend vind: de grote techreuzen uit Silicon Valley geven hun kinderen
pas een smartphone als ze veertien
zijn en ze sturen hen naar internetvrije
scholen. Ze weten te goed wat de digitale wereld met ons doet: die maakt van
samenwerkende vlees-en-bloedmensen
egoïstische en teruggetrokken eenlingen.’
Door alles wat Van Dijk leest en hoort
en ziet en opmerkt, vraagt ze zich met
filosofe Hannah Arendt steeds vaker af:
is het eigenlijke kwaad niet dit dat we
geen vragen meer stellen bij alles wat
niet meer gewoon is? ‘Veel maatschappelijke tendensen lijken we als christelijke opvoeders kritiekloos te omarmen.
Moeten we ons niet vaker namens onze
kinderen afvragen: Is dit goed voor ons?
Zijn we nog wel een contrasterende gemeenschap?’
Jip-en-janneketaal
Mackay stelt diezelfde vraag, maar dan
op een andere manier. Bijvoorbeeld als
het gaat om de manier waarop ouders
hun kinderen pamperen. Contrasteert de
christelijke pedagogiek op dat vlak met
de niet-christelijke? De historicus en filosoof ziet de algemene opvoedtendensen
via allerlei routes resoneren in het christelijk smaldeel, bijvoorbeeld in de kerk.
Struikelblokken qua leer, godsbeeld en
liturgie worden steeds vaker weggenomen, zodat het geloofsleven voor jongeren er wat makkelijker en aantrekkelijker
op wordt. ‘Ik spreek dan over de gematigde kerken en de Gereformeerde Bond.
Alles moet in de kerk begrijpelijk, simpel
en eenvoudig zijn. We hebben kinder- en
jeugddiensten, kindernevendiensten en
ook nog steeds meer gewone diensten
waarin de dominee voortdurend in jipen-janneketaal moet uitleggen wat een
dominee is, wat de zegen is en wat hij
allemaal doet. Er mogen geen moeilijke
woorden in de psalmen staan, want dan
haken de kinderen af. Op catechisatie
worden vaak methodes gebruikt die van
oneliners, gekleurde blokken met minimale informatie en opgeleukte teksten
gebruik maken, want de jongeren zouden het eens niet begrijpen. Binnen het
jeugdwerk moet alles snel en leuk zijn,
een vereniging mag niet meer Tryphosa
heten maar het moet Heartbeat zijn.’
Als het aan Van Dijk ligt, mag het in de
kerk wel weer meer schuren. ‘Je hoeft

niet alles te begrijpen wat er gebeurt.
We moeten tieners zien mee te krijgen in het grote verhaal, en dat hoeft
niet door op je knieën naar hen toe te
kruipen. Ook in de kerk is er behoefte
aan rijpe opvoeders die een verlangen
voeden naar een ander leven, naar een
rechtvaardige en vredige wereld. Dat
moet voorgeleefd worden. Als ik de jongeren vandaag goed beluister, zijn die
voorbeelden schaars.’
Omhoogheffen
De infantilisering van de kerk mag wat
Mackay betreft vandaag nog stoppen.
Dat toebuigen naar kinderen heeft zo
zijn grenzen, vindt hij. ‘Wij zijn geroepen
hen in te wijden in de geloofswereld
op een heilige, waardige en diepe manier. Natuurlijk moeten we hen volstrekt serieus nemen en ook proberen
verstaanbaar te zijn. We moeten niet
alleen maar diep neerbuigen naar de
kinderen, maar we moeten hen terwijl
we wat neerbuigen, omhoogheffen, de
berg op. Een kind kan de heiligheid van
de woorden en de dingen aanvoelen
zonder uitleg. Veel meer dan aan jipen-janneketaal en beamers hebben ze
behoefte aan oorspronkelijk denkende,
sterke en tedere volwassenen die de kinderen inwijden in het gevecht van alle
generaties.’
Van Dijk betwijfelt of er van dat soort
volwassenen voldoende voorhanden zijn.
‘Ook veel christelijke ouders jagen hijgend achter hun agenda aan. Waarom
lukt het ons niet prototypes van Jezus te
zijn? Om verlangen op te wekken? Zijn
we misschien zelf ook besmet met het
virus van ‘alles moet leuk en fijn zijn’?
Hoe kunnen we jongeren voorleven dat
we op aarde zijn voor meer dan ons eigen gevoel en welbevinden? Dat vind ik
urgente vragen.’

maal niet op tegen dat ouders hun kinderen een positief godsbeeld meegeven,
zegt hij. ‘Maar dat moet er niet in ontaarden dat we onze kinderen gaan zien
als pareltjes of prinsen in religieuze zin.
Voor je het weet wordt je godsbeeld dan
ook dat van de eindeloos permissieve
vader van de huidige tijd. Onze kinderen
zijn in zonde ontvangen en geboren en
in hen, net als in ons, openbaart zich al
jong het kwaad. In de kerk mag dat best
vaker gezegd worden. Het is goed om
dat kwaad tegen te gaan, ook als het
zich aandient in de vorm van brutaliteit
of gebrek aan besef van heiligheid.’
Dat christelijke opvoeders niet terugdeinzen voor een diepe pedagogische
buiging naar hun kinderen, kan niet
zonder gevolgen blijven voor de godsdienstige volwassenwording van de tieners vandaag. Volgens Mackay ligt het
voor de hand dat jongeren daardoor ‘in
geestelijke zin langer infantiel blijven’.
Die kindsheid uit zich bijvoorbeeld in
een consumerende houding binnen de
kerk. Geen zin in die oude dominee? Dan
gaan we toch lekker naar de jeugddienst
bij de buren? ‘Ik vind de trouw van de
oudere generatie vaak heel ontroerend.’
Ter afsluiting een citaat van Van Dijk
dat de kern samenvat:
‘Onze maatschappij zegt tegen de tieners: schrijf je eigen verhaal. Maar dat
vinden ze doodeng. Want ze moeten het
zelf doen. En, als dat verhaal mislukt,
is hun leven mislukt. Ze raken gestrest,
voelen zich eenzaam en waardeloos. Het
evangelie spoort niet aan tot een succesvol leven, maar tot een vruchtbaar
en waardevol leven. Daarin moeten
volwassenen hen voorleven, meer dan
nu gebeurt.’

Even verderop in dit artikel wordt
hierop voortgeborduurd:
Pareltjes
Even terug naar de achterbankmetaforen. Analoog aan het prinsjes-en-prinsesjesverhaal heeft de christelijke traditie
ook een eigen cultuur geschapen waarin
de kinderen het middelpunt van het universum vormen, constateert Mackay. Ze
zijn pareltjes, en niet alleen dat, ook nog
eens in Gods hand. Mackay is er hele-
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Groeiende moeite met het OT
Er is sprake van een toenemende
moeite met het Oude Testament. Dit
signaleert redactielid ds. A. Versluis
in De Wekker van 2 februari 2018. Hij
stelt dit aan de orde naar aanleiding
van het 25-jarig jubileum van prof. dr.
H.G.L. Peels, de oudtestamenticus van
Apeldoorn. Prof. Peels had een interview gegeven aan het Reformatorisch
Dagblad en signaleerde daarin ook een
veranderende houding bij velen tegenover het Oude Testament. Op dat punt
wil Versluis even verder doordenken in
zijn artikel ‘Struikelen over het Oude
Testament’.
Vroeger was er bij velen de vaste overtuiging dat dit het Woord van God is
en dat onze vragen daarvoor moeten
zwijgen. Tegenwoordig klinkt vaker ‘dit
maak ik niet meer mee’. Peels spreekt
zelfs van ‘een nieuw opkomende afkeer
van het Oude Testament’.
Moeite
Dat mensen moeite ervaren met het
Oude Testament of er zelfs afstand van
nemen, is niet nieuw. Al in de tweede
eeuw n.Chr. stelde Marcion de God van
het Oude en Nieuwe Testament tegen-

over elkaar, onder andere vanwege het
geweld dat God in het Oude Testament
gebruikt. Hoe is echter de recente, toenemende moeite met het Oude Testament,
ook onder christenen, te verklaren?
Als eerste speelt onze moeite met geweld
en lijden in het algemeen mee. Anders
dan in voorgaande eeuwen komen velen
in onze cultuur nauwelijks direct met lijden of de dood in aanraking. We kunnen
er dan ook steeds slechter mee omgaan.
Bij een ingrijpend verlies zijn velen ofwel
radeloos van verdriet, ofwel het gewone
leven moet zo snel mogelijk verdergaan.
Beide reacties laten zien dat we het lijden eigenlijk geen plaats kunnen geven
in ons gewone bestaan. Juist door de
vrede en welvaart waarin we leven, hebben we steeds meer moeite met lijden of
geweld, ook in de Bijbel.
Als tweede is religieus gemotiveerd geweld veel zichtbaarder dan vroeger. De
aanslagen op de Twin Towers in New
York op 9/11/2001 lijken in dat opzicht
een keerpunt te zijn. De afgelopen jaren vonden ook in Europa verschillende
aanslagen plaats door radicale moslims.
Dat roept de vraag op of het Oude Testament eigenlijk wel zo anders is dan de
ideologie achter IS. Die vraag komt des te

meer op omdat zeker in het publieke debat alle godsdiensten als gelijk worden
beschouwd. Jeroen Pauw stelde enige
tijd geleden dat ‘al die heilige boeken
verschrikkelijk zijn en altijd oproepen tot
geweld’. Na de nodige kritiek nam hij ‘altijd’ terug, maar de gelijkschakeling van
alle godsdiensten en het gesuggereerde
verband tussen godsdienst en geweld
zijn tekenend. Het Oude Testament
wordt als ‘bloedboek’ getypeerd (Dimitri
Verhulst).
Een derde oorzaak van de toegenomen moeite lijkt een andere visie op
de Schrift te zijn. Waar vragen vroeger
wellicht snel beantwoord werden met
een beroep op het Schriftgezag, lijken
nu persoonlijke opvattingen zwaarder
te wegen (‘dit maak ik niet meer mee’),
meestal zonder doordenking van de consequenties daarvan.
Gevolgen
De toegenomen moeite met de schaduwzijden van het Oude Testament,
zeker als dat leidt tot afkeer ervan, heeft
echter ingrijpende gevolgen.
Allereerst: wie afstand neemt van het
Oude Testament, zet ook het Nieuwe
Testament op het spel. Het Nieuwe
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Testament is immers verworteld in het
Oude, getuige de zeer vele citaten uit,
toespelingen op of veronderstelde kennis
van het Oude Testament. Jezus zelf zegt
dat Hij niet gekomen is om de wet of de
profeten af te schaffen, dat de Schriften
getuigen van Hem, en dat er geen woord
van verloren zal gaan. Allerlei elementen
waar wij moeite mee hebben, worden
zonder een woord van afkeuring in het
Nieuwe Testament aangehaald. Wie zich
van het Oude Testament afkeert, dreigt
bovendien de band met Israël door te
snijden, van wie en met wie we dit deel
van de Schrift ontvangen hebben.
Vervolgens dreigt het gevaar dat wij
onze hedendaagse normen gaan opleggen aan de Schriften. Wij kunnen onze
morele intuïties niet uitschakelen, maar
als we ze opleggen aan de Bijbel, kunnen ze ons ook zomaar in de weg staan
om de bijbelse boodschap goed te horen.
Die komt immers uit een tijd en cultuur
die in allerlei opzichten verschilt van de
onze. Premier Rutte, van huis uit historicus, benadrukte in een discussie over
Nederlands verleden onlangs dat we niet
onze morele normen moeten opleggen
aan het verleden. Al bleek het voorbeeld
van het Mauritshuis ongelukkig gekozen,
het principe is terecht. Bovendien is het
wezenlijk dat wij niet de Schrift lezen en
beoordelen, maar dat in de omgang met
de Schriften de Heilige Geest ons doorlicht en oordeelt.
Als derde: wie in de Schrift gaat schiften,
dreigt het juiste zicht te verliezen op
wie God is. De levende God heeft zich
immers in deze geschriften en in deze
geschiedenis met Zijn volk Israël geopenbaard. Het verbod om een beeld van God

te maken betekent ook dat ik mij niet
een God mag vormen naar mijn denkbeelden, oud of modern.
Versluis attendeert vervolgens op een
aantal publicaties van prof. Peels die
heilzaam tegenwicht bieden tegen de
toegenomen moeite met het Oude Testament. En dan vervolgt hij:
Ook in de gemeente mogen we lastige
vragen niet uit de weg gaan; laten die
eerlijk benoemd, onderzocht én beantwoord worden. Preken uit het Oude Testament is des te meer nodig. Je kunt onderwaardering (of erger) van het Oude
Testament ook voeden door bijna altijd
uit het Nieuwe Testament te preken.
Een paar jaar geleden hoorde ik van een
collega die een serie preken hield over
‘struikelteksten’, die gemeenteleden aandroegen. Preken over zulke teksten kost
ongetwijfeld meer moeite en voorbereiding dan een serie over bekende stof. Het
zou ook met een paar collega’s kunnen,
waarbij je de preken in elkaars gemeente
houdt. Zulke stof vraagt ook van een
gemeente inspanning. Maar het is wel
van belang om te leren luisteren naar de
hele Schrift, zoals de Heilige Geest ons
die gegeven heeft.
Daarbij zal de fundamentele eenheid
van Oude en Nieuwe Testament naar voren komen. Die laten zich niet tegenover
elkaar stellen als een boodschap van
wraak versus liefde, vergelding versus
vergeving. Ook in het Oude Testament
blijkt Gods grote liefde en Zijn bijna eindeloze geduld met een hardnekkig volk.
Hij kan er niet toe komen om Israël over
te geven aan het oordeel, hoe verdiend

dat ook is. ‘Mijn hart keert zich in Mij
om ... Want Ik ben God en geen mens,
de Heilige in uw midden’ (Hos. 11). Ook
in het Nieuwe Testament is sprake van
Gods toorn en vergelding; de Heere Jezus
zelf spreekt over het eeuwige oordeel
voor wie niet in Hem gelooft. Tussen het
Oude en Nieuwe Testament is sprake van
voortgang in de heilsgeschiedenis, maar
ook een grote mate van continuïteit in
de verkondiging wie God is, in Zijn toorn
en Zijn ontferming.
Ten slotte zal onze omgang met de
Schriften aankomen op een luisterhouding van geduld en eerbied. ‘Liever
langer luisteren’, naar een gevleugeld
woord van prof. Peels. Luisteren naar geschriften uit een heel andere tijd en cultuur dan de onze. En tegelijk eerbiedig
luisteren naar wat de levende God ons
daarin te zeggen heeft.
Het Oude Testament staat midden in de
rauwe werkelijkheid van dit leven. Dat
roept vragen op en ook in de Schrift zelf
worden grote vragen gesteld. We krijgen
niet op al die vragen een sluitend antwoord en op veel punten zal onze moeite
waarschijnlijk blijven. Juist dan komt het
aan op luisteren, wachten, bidden. ‘Ontdek mijn ogen, dat ik het zie ... de wonderen van Uw onderwijs’ (Ps. 119:18).

Misplaatst applaus
Een van de symptomen van het sterk
afgenomen besef van wat er in een
kerkdienst nou eigenlijk gebeurt en
passend is, is het applaudisseren van
gemeenteleden wanneer, ik noem maar
wat, een kinderkoortje iets gezongen
heeft, een gedicht is voorgelezen of andere momenten waarbij na afloop handen haast automatisch op elkaar lijken
te gaan. Onderstaande column van ds.
Piet de Jong onder de titel ‘Klapvee’

zou de bezinning kunnen bevorderen
die leidt tot het met wortel en tak uitroeien van dit liturgisch monstrum. Ik
haalde het uit Christelijk Weekblad van
9 febr. 2018:
Aan applaus lijkt in onze samenleving
geen eind meer te komen. Je kunt
nergens zitten, even luisteren, een toespraakje en een stukje muziek. Meteen
applaus. Haast altijd begint ergens ie-

mand achterin, en dan volg je ook maar.
Overal, tot in het crematorium toe.
Het meest bizar is nog wel als de spreekstalmeester van de avond voorstelt dat
je als publiek voor jezelf mag applaudisseren. En hoe doen ze dat toch bij
die praattafels op de televisie? Elk item
wordt steevast afgesloten met applaus.
Er zit niets spontaans of gemeends in.
Het maakt niet uit wie er aan tafel zit:
Rutte of Baudet, Herman Pley of rapper
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Boef, of de moeder van een autistisch
kind. Kennelijk is men aan het begin zo
geïnstrueerd, gaat er een lamp branden
op de autocue. Applaus als een soort afrondend amen.

Wat vreselijk om daar te zitten, denk ik
wel eens. En te moeten applaudisseren
bij de reinste onzin. En van welke politieke partij iemand ook is, altijd wordt
hen veel succes gewenst. Hoe komen ze

toch altijd aan al die klapmensen? Je
kunt je opgeven. Bij programma’s als
Jinek en DWDD moet je betalen. Organisaties nemen vaak supporters mee.
Maar niet elke avond
gaat het over de
gaswinning met allemaal Groningers
of over voetbal met
allemaal voetbalsupporters. Toch zit
de zaal altijd vol. Hoe
doen ze dat? Er zijn
bureaus die mensen als klapvee
aanleveren, las
ik laatst, voor
haast alle programma’s in Hilversum.
Die mensen krijgen dan 30
euro voor een saaie avond, en iets
minder als er veel bekende Nederlanders
aanwezig zijn. Als je maar een uur een
beetje geïnteresseerd kijkt en op tijd applau- disseert. De bureaus leveren
ook mensen voor andere
evenementen, begreep ik.
Ook voor kerkdiensten?
Misschien is het een idee
wat extra mensen te bestellen als er een beroepingscommissie langskomt?
Ook in kerkdiensten wordt steeds
vaker geklapt. Overgewaaid uit Amerika. In New York in de Riversite Church
zag ik tijdens de preek mensen op de
banken staan, en klappend en roepend
de voorganger aanmoedigen.
In ons land staat applaus gelukkig nog
nergens op de liturgie. We zitten ook
aan een heel andere tafel. Daar gaat het
juist om verstilling en stil worden. De
lofzang klimt op, maar geldt niet de
voorganger, organist of cantor. In de
bijbel lees je dat de bomen klappen
voor God. Heel mooi van die bomen.
Daar kunnen mensen veel van leren.
‘Jammer dat er zo weinig mensen in de
kerk waren,’ zei een bezoeker van een
Engelse kathedraal na de evensong tegen
de dirigent. ‘U en uw koor hebben heel
mooi gezongen.’ Waarop de dirigent
zegt: ‘U denkt toch niet dat we voor u
hebben staan zingen?’
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Belijdenisgeschenken
Je hoort nog wel eens
dat er niet vaak over Spreuken
gepreekt wordt. Misschien
vinden predikanten een
spreuk niet
direct een onderwerp
voor een preek. Maar
ook op een vereniging of een bijbelstudi
egroep zul je op het rooster
niet
zo gauw een serie over
het boek Spreuken aantreffen
. Hoe
komt dat? Het zou kunnen
dat die stof velen niet
zo aanspreekt. Het kan ook zijn
dat er te weinig studiemate
riaal is
om dit boek op het rooster
te zetten. In ieder geval
is in die
leemte met dit nieuwe
studieboek over Spreuken
enigszins
voorzien. En in 2013 verscheen
ook al een eerste bundel
over dit bijbelboek van
dezelfde schrijver. Er is
nu dus actueel materiaal om mee
aan de gang te gaan.

WOORD & WERELD
EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN

In dit nieuwe bijbelstudi
eboek worden vijftien
spreuken
uitgebreid behandeld.
Er wordt gekeken wat
er precies
staat en hoe de betreffend
e spreuk in verschillen
de vertalingen is weergegeven.
Vervolgens wordt nagegaan
wat de
betekenis en bedoeling
van de spreuk was in de
tijd dat die
vorm kreeg. Dan gaat
het vooral over de tijd
van het Oude
Testament. Maar ook het
Nieuwe Testament komt
aan de
orde, want de schrijver
gaat ook na wat de spreuk
in die tijd
betekende en wat hij ons
nu vandaag nog te zeggen
heeft.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met gespreksvragen,
waarbij gedacht wordt aan
bespreking
De hoofdstukken zijn trouwens op een bijbelstudiegroep.
ook goed te gebruiken
persoonlijke schriftstud
voor
ie. Er is nu dus een boek
voor thuis
en voor de groep.

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emeritus predikant.

W
&

Gereformeerd en missionair
is een sterke combinatie
. Het
gaat in de Gereformeerde
Kerken om de groei in
Christus.
Dan kan er veel barmhartig
heid zijn in de omgang
met
elkaar, terwijl er tegelijk
aandacht blijft voor het
feit dat de
kerk heilig moet zijn in
deze wereld. Die kerk
is een licht in
het donker.

In deze beide boeken wordt
een bijdrage geleverd
om het
missionaire denken en
werken in de Gereforme
erde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is materiaal opgenome
n.

van de GKv Zwijndrech
t-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdrach
t.

ISBN 978-94-91943-08-9
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VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN
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Hebreeënbrief

‘Toen Jezus voor hogepriest
er Kajafas stond en maar
bleef
zwijgen, vroeg Kajafas
hem: “Zeg ons of U de
Messias bent,
de Zoon van God.” Jezus
zei toen: “U zegt het. Maar
ik zeg
tegen allen hier: vanaf
nu zult u de Mensenzoo
n zien zitten
aan de rechterhand van
de Machtige en Hem zien
komen op
de wolken in de hemel.”’
Ruben springt op: ‘Het
is maar goed dat niemand
je hier
kan horen, Ari! Hij is hierom
ter dood veroordeeld,
dat weet
je best. Dit is godslaster
lijk.’
‘Klopt, tenzij het waar
is.’ Ari is verbaasd over
zijn innerlijke
kalmte. Hij weet dat hij
vergaande uitspraken
doet.
Yoshua komt tussenbeid
e: ‘Dus jij wou beweren
dat
er toen
twee hogepriesters tegenover
elkaar stonden?’
‘Inderdaad,’ reageert Ari
droog.
‘Maar er kunnen toch
nooit twee hogepriesters
van God
tegelijkertijd in dienst
zijn?’
Ari beseft dat hij nu nog
verder moet gaan dan
daarnet: ‘Ik
denk dat Jezus toen al
de enige hogepriester
van God was.’
Even is het stil in de kamer.
Dan klinkt de heldere
stem van
Susanna: ‘En ik geloof
dat er nooit meer een
andere zal
komen. Jezus zal tot in
eeuwigheid hogepriest
er zijn.’
Dit is een stukje van het
verhaal waarmee de boodschap
van deze bijbelstudie over
Hebreeën tot onder je
huid wil
komen. Verschillende
vragen komen aan bod,
zoals: wat
moet je als christen in
de eenentwintigste eeuw
met een
hogepriester? En: hoe
gaat je geloof echt iets
uitwerken in
je leven? Verder bevat
het boek op een aantal
plaatsen een
praktische excurs. Ook
sluit elk hoofdstuk af met
vragen
voor bespreking.
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Rutger Heij is predikant
in de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en op dit
moment verbonden aan
de
Kandelaarkerk in Heemse.
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Jezus hogepriester

Het evangelie van de

Gereformeerde gemeent
eopbouw

Ds. H. Drost is predikant
van de GKv Zwijndrech
t-Groote
Lindt. Daarvoor was hij
zeven jaar werkzaam als
missionair
predikant in Oekraïne;
in de jaren ’90 had hij in
Venlo ook een
speciale evangelisatieopdrach
t.
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De cahiers van Woord en Wereld: ook zeer geschikt als belijdenisgesch e

Je kunt dit boekje natuurlijk
gewoon zelf lezen. Maar
als
je nog niet zo veel bijbelkenn
is hebt, is het handig om
dat
samen met anderen te
doen. Dan kun je er ook
even over
doorpraten. Zo help je
elkaar verder. Om zo’n
gesprek
een beetje op gang te
helpen staan er in elk
hoofdstuk
tekstwolkjes met vragen.
Daar zou je het gesprek
mee
kunnen beginnen.
We hopen dat dit boekje

kennen.

je echt helpt om God beter

Van zijn hand verschene
n al eerder enkele vergelijken
de
studies: Heilige oorlogen
(over geweld in Bijbel
en Koran),
Hemelreizen (over het
gebed), De
het gebod) en Islam, bedreiging weg naar de bron (over
en uitdaging (over het
geloof).

te leren
ISBN 978-94-91943-16-4

Rodenrijs.
en woont in Amersfoor
t.
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Zijn God en Allah
dezelfde?

Drs. Lucius W. de Graaff
(1948) is geboren en getogen
in
Hardinxveld-Giessendam.
Hij studeerde theologie
in Kampen
en vervolgens vergelijken
de godsdienstwetenscha
ppen aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht.
In 1987 sloot hij deze studie
met een doctoraal examen.
af
In zijn afstudeerscriptie
Moskeeen onder de Martini (1987)
heeft hij de islam in de
stad en
de provincie Groningen
in kaart gebracht. In de
jaren daarna
publiceerde hij regelmatig
over de islam.
De Graaff was van 2005-2011
vicevoorzitter van de Stichting
Evangelie & Moslims. Sinds
2013 is hij als studentenp
astor
verbonden aan de Theologisc
he Universiteit Kampen
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WOORD & WERELD

ies

Veel moslims beschuldig
en christenen van polytheïsm
(het vereren van meerdere
e
goden) omdat christenen
geloven in een drie-enige
God. Veel christenen op
hun beurt beweren dat moslims een
bloeddorst
ze verwijzen naar de terreurdad ige afgod aanbidden en
en van de moslimextremisten. Wat is er waar van
deze wederzijdse beschuldig
ingen?
En welke verschillen blijven
er over wanneer de karikaturen zijn opgeruimd? Daarover
gaat het in deze publicatie.
De auteur gaat verder
na welke betekenis het
geloof in
een drie-enige God heeft
voor het dagelijkse leven
van een
christen. Ook wijst hij
aan welke gevolgen het
afwijzen van
de Drie-eenheid heeft
voor het geloofsleven
van de moslims. Elk hoofdstuk wordt
afgesloten met een korte
samenvatting.

STICHTING

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT

VERSTERKING VAN HET

GEREFORMEERDE LEVEN

is predikant in Berkel en

Wilma van der Jagt is catecheet

9491 943133

Over triniteit en tauhied

WOORD & WERELD

M.J.C. Blok (1949) is emeritus
predikant van de
Gereformeerde Kerk te
Spakenburg-Zuid.

978-94-91943-13-3

Ds. Henk van den Berg

Zijn God en Allah

Over seksualiteit en relat
STICHTING

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN

Seksualiteit is een prachtig
geschenk van God.
God keek naar alles wat
Hij had gemaakt en zag
dat het
zeer goed was. Ook van
de seksualiteit geldt: zeer
goed!
Zo is het helaas niet gebleven.
De zonde maakte veel
kapot.
Hier en daar heerst er
zelfs chaos rond eros.
Velen gaan
hun eigen gang, ook wat
hun seksualiteitsbeleving
betreft.
In dit boekje geeft de schrijver
een aantal bijbelse overwegingen over seksualite
it. Hij is van mening dat
ook wat dit
onderwerp betreft de
Bijbel nog altijd richtinggev
end is.
Een boekje voor jongeren,
jongvolwassenen en ouderen.
Het zou mooi zijn als er
gesprek is en blijft (en
komt) over
seksualiteit. Onderzoek
wijst uit dat dit gesprek
er lang niet
altijd is. Het is ook een
teer onderwerp. Gesprek
erover
vraagt om fijngevoeligh
eid en onderling vertrouwen
.
Liefde en trouw spreken
vandaag niet voor zich.
Ook het
onbekommerd genieten
van seksualiteit spreekt
niet voor
zich.
De lezer mag dit geschrift
dan ook zien als een pastorale
handreiking.

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD
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Trouwe liefdedezelfde?

STICHTING

verschillende onderwerp
en
bespreken we ze vanuit
de Bijbel.
Daarom staan er aardig
wat bijbelteksten in.
aan de orde. Allemaal

STICHTING

In elf hoofdstukken komen

STICHTING

VERSTERKING VAN HET
GEREFORMEERDE LEVEN

Wie is God?
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Wie is God?

115

DRS. LUCIUS W. DE
GRAAFF Zijn God
en Allah dezelfde?

DS. HENK VAN DEN BERG

Wie is God? Een korte,
spannende vraag. Misschien
praat
je er nooit over, maar
toch zou je Hem beter
willen kennen.
En God wil zich graag
laten kennen! Ook aan
jou! Daarvoor
heeft Hij de Bijbel gegeven.
Maar de Bijbel is geen
gemakkelijk boek! Je
kunt best wat
hulp gebruiken bij het
lezen van de Bijbel. Daarvoor
is dit
boekje geschreven.
Als je God leert kennen,
ga je ook nadenken over
je leven.
Wat is de zin daarvan?
Waarvoor zijn we hier op
aarde? Waar
gaat het naartoe? Ook
dat soort vragen bespreken
we
in dit
boekje.
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Trouwe liefde

Over seksualiteit en relaties

DS JAN BLOK Trouwe
liefde

& WERELD
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Planten &
Groeien

In deze beide boeken wordt
een bijdrage geleverd
om het
missionaire denken en
werken in de Gereforme
erde Kerken
op te warmen vanuit de
warme leer van de genade.
Voor verwerking en bespreking
is zowel achter het
onderdeel Planten als
achter het onderdeel Groeien
materiaal opgenomen.

Ds. H. Drost is predikant

N 978-94-91943-07-2
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In het onderdeel Planten
wordt geschreven over
kerkplanting, zoals het
stichten van nieuwe gemeenten
wordt genoemd. De evangeliste
n heten kerkplanters.
Er zitten risico’s aan deze
manier van spreken, maar
in dit
boek wordt aangeslote
n bij het bestaande woordgebr
uik.
Voor de auteur is de inhoud
ervan belangrijker.

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET
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isbn 9789491943140,

14-04-15 12:41

prijs € 12,50
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van een tweeluik over
een
missionaire gereforme
erde kerk.
Na Zaaien over het missionair
e werk gaat Planten &
Groeien over de missionair
e kerk.

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

WOORD & WERELD

Dit is het tweede deeltje

GEREFORMEERDE LEVEN

Gereformeerde evangelis

106

Planten & Groeien

STICHTING

De auteur maakt duidelijk
dat de combinatie gereforme
erd
en missionair sterk is.
In de praktijk lijken ze
niet zo goed
samen te gaan. Gereforme
erde kerken zijn vaak
nog
behoorlijk introvert met
weinig visie op evangelisa
tie. Je
krijgt aan de andere kant
ook wel eens de indruk
dat
je
– wil je echt missionair
overkomen – het gereforme
erde
overboord moet zetten.

Zaaien

STICHTING

WOORD & WERELD

Het missionaire werk
gaat voorop, want daaruit
is de kerk
geboren. En die afkomst
van de kerk heeft ook
alles te
maken met haar toekomst.
De kerk blijft alleen op
Christus’
weg als ze missionair
is: van harte gereforme
erd én van
harte missionair!

STICHTING

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET

een
missionaire gereforme
erde kerk.
Zaaien gaat over het missionair
e werk. Planten & Groeien
gaat over de missionair
e kerk.
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Nieuwe schriftstudies
over Spreuken

W
W

Drs. Hans de Wolf

WOORD & WERELD

W
103

STICHTING

Drs. Joh. de Wolf te Amersfoor
t is emerituspredikant.

isbn 9050460720, prijs

Wees
nog wijzer

Spreuken is bij uitstek
het boek van de wijsheid.
In het
complexe leven van tegenwoor
dig hebben wij vaak wijsheid nodig, maar wij hebben
daar ook vaak gebrek
aan. Dit
studieboek kan erbij helpen
om mensen van de eenentwin
tigste eeuw tot wijze mensen
te maken. En dat geldt
niet
alleen voor jonge mensen
die nog aan het begin
van hun
leven staan, maar ook
voor mensen van een
gevorderde
leeftijd, die het meeste
van hun leven al achter
de rug hebben.

Vanuit die overtuiging
worden in dit boek twintig
spreuken
voor het voetlicht gehaald.
Met de bedoeling om te
groeien
in geloof en in wijsheid.

WW Cahier 103 De Wolf

over Spreuken
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Nieuwe schriftstudies
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Maar is dat dan niet christelijk?
Is het niet wijs als we
uitgaande van de verlossing
proberen te leven volgens
Gods
normen in grote en kleine
dingen? In de tien geboden
zijn
die normen kort en goed
onder woorden gebracht.
In het
boek Spreuken worden
die geboden in allerlei
omstandigheden toegepast. Daar
is, zeg maar, het grote
geld van
Gods wet in het kleingeld
van spreuken omgewisse
ld. In
het licht van het Nieuwe
Testament gaan die spreuken
nog
des te meer spreken.
Want zoals Paulus schreef
aan de
Kolossenzen, liggen in
Christus ‘alle schatten
van
wijsheid
en kennis verborgen’ (Kol.
2:3). Dus hoe meer je
uit en voor
Christus leeft, hoe beter
je Spreuken kunt begrijpen
en toepassen.

Schriftstudies
over Spreuken

112

Wees nog wijzer

Wees wijzer

Wees nog wijzer

EEN SERIE CAHIERS TOT
VERSTERKING VAN HET

Wees wijzer

Wat moeten we eigenlijk
met het boek Spreuken?
Is het wel
bedoeld voor christenen
van vandaag? Heeft het
wel een
christelijke boodschap
? Het gaat nauwelijks
of niet over
genade en verlossing.
Maar het gaat wel over
alledaagse
zaken die niet direct met
het evangelie lijken te
maken te
hebben. Zo lees je bijvoorbee
ld over grensstenen die
je niet
mag verplaatsen. Het
gaat geregeld over een
luiaard die
je niet moet navolgen.
Het gaat over mooie vrouwen
die je
moet mijden en over de
borsten van je eigen vrouw
waarin
je je mag verlustigen.
Er zijn spreuken over
wijn en sterke
drank, en over een pak
slaag dat je zoon verdient.
Zo kunnen we doorgaan. Bijna
alles uit het dagelijkse
leven komt
aan de beurt.

WOORD & WERELD
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Schriftstudies over Spreuk
en
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van de Stichting Woord en Wereld te Hardinxveld-Giessendam. Zij die de stichting testamentair willen gedenken, kunnen
gebruikmaken van de volgende formulering: Ik legateer (... bedrag invullen ...) vrij van kosten aan de Stichting Woord en
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